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RESUMO 

Este artigo visa explanar sobre os impactos da cultura organizacional no desemprenho 
do servidor público, com enfoque na visão dos Gerentes de um órgão paraense. Como 
objetivos específicos foram adotados a conceituação de cultura e seus modelos, em especial o 
gerencialismo e o burocrático. A pesquisa realizada foi qualitativa e a coleta de dados através 
de entrevistas estruturadas e estudo multicaso. A principal conclusão foi a necessidade de 
difusão do modelo gerencialista de Administração. 
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ABSTRACT 

This article aims to explain the impacts of the organizational culture on the 
performance of the public servant, focusing on the view of the managers of a Pará organ. As 
specific objectives were adopted the conceptualization of culture and its models, especially 
managerialism and bureaucratic. The research was qualitative and the data collection through 
structured interviews and multicase study. The main conclusion was the need to disseminate 
the management model of management. 
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1  INTRODUÇÃO 

O presente trabalho versa sobre a cultura organizacional na Administração Pública, em 

especial sobre os seus impactos na visão de dois Gerentes integrantes de uma instituição 

pública do Estado do Pará. Adota-se como objetivo secundário a conceituação de cultura 

organizacional, com ênfase na modalidade burocrática.  

Como problemática central a pesquisa visa esclarecer a forma como a cultura 

influencia o desempenho das atividades laborais dos servidores públicos, analisando o papel 
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do líder (gestor) como agente transformador da mesma e identificando eventuais óbices à 

implantação do modelo gerencialista. 

Objetiva-se verificar se o modelo de gestão empregado nos setores e no órgão público 

paraense analisado é burocrático e para propor possibilidades, em amplo aspecto, que possam 

delinear diretrizes e padrões na forma de gerir a coisa pública, melhorando gradativamente a 

prestação do seu serviço. 

O servidor público, comumente estereotipado como preguiçoso, inoperante, ocioso e 

descompromissado com o trabalho pode ser modificado. Tal mudança é possível apenas com 

uma transformação na cultura organizacional, em especial, nos pressupostos adotados pelo 

grupo, ou, advindos da atuação do gestor como um vetor dessa percepção. 

Smith e Peterson (1994, p. 114) alertam a relevância do estudo da cultura 

organizacional, lecionando que “pode, sem dúvida, ser igualmente importante para criar um 

modelo de liderança que dê adequado respaldo ao contexto das ações do líder”. 

O presente trabalho é de suma importância, tendo em vista que a pesquisa pode 

auxiliar a melhorar o desempenho e a motivação dos servidores, além de possibilitar a 

redução de conflitos e gerenciamento de processos, o que implica numa melhora da imagem 

do órgão. 

Justifica-se também a presente pesquisa no fato de poder auxiliar na coerência dos atos 

desenvolvidos pelos servidores dentro de um mesmo setor, além do fato de destacar para os 

gerentes o seu papel fundamental na difusão da cultura organizacional. 

Ademais, como ainda pairam controvérsias sobre o tema até mesmo a nível conceitual, 

como a sua diferenciação com clima organizacional, por exemplo, se faz imperioso o seu 

estudo pormenorizado. 

Sobre o tema, Schein (2009, 11) explana que: 

 

(...) o conceito de cultura tem sido assunto de um considerável debate acadêmico nos 
últimos 25 anos, e há várias abordagens para definir e estudar cultura (...). Esse 
debate é um sinal saudável que atesta a importância da cultura como conceito, mas, 
ao mesmo tempo, cria dificuldades para o acadêmico e o praticante se as definições 
forem evasivas e os usos inconsistentes. 

 

Já Carbone (2000, p. 2) afirma que o que “se valoriza no homem público é a sua 

capacidade de conciliar interesses, apaziguar conflitos e aparentar aquilo que não é. No Brasil, 

ajeitar é a regra; empreender a exceção”. 

É neste cenário que se justifica o presente trabalho: para que o gestor possa identificar 

a cultura organizacional, identificar o seu valor e conseguir agir de forma mais 
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empreendedora, atuando como agente de mudanças na mesma, deixando de apenas dirimir 

demandas. 

Tal mudança de paradigma pode influenciar positivamente na motivação dos 

servidores públicos, incentivando-os a produzirem de forma mais efetiva e eficaz, atuando 

com mais iniciativa ou mesmo buscando mais aprimoramento nas suas ações dentro do órgão 

público. 

Isto porque, a cultura, em aspecto amplo, se traduz na habilidade de adaptação de uma 

pessoa ao grupo social ao qual está inserido, consoante explana Macêdo e Pires (2006, p. 83). 

Tal ensinamento implica no raciocínio de que conhecendo mais sobre a cultura organizacional 

se pode vislumbrar modificações aptas a estimularem determinados comportamentos nos 

funcionários. 

 

2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

2.1 Conceito 

Cultura de um modo geral consiste num conjunto de ideais e crenças comuns a um 

grupo social, capazes de orientar a maneira de tomar decisões e agir de seus membros. O 

significado de cultura organizacional é bem próximo, posto consistir num conjunto de valores, 

simbolizados em tradições e hábitos, partilhados pelos integrantes de um ambiente de trabalho 

e por regras e normas comportamentais impostas pela organização. 

Macêdo e Pires (2006, p. 87) explanam que as organizações são organismos 

adaptativos, na medida em que são influenciadas e influenciadores para as pessoas, as quais 

contribuem com seus próprios valores para a composição da cultura organizacional. 

Robbins (2005, p. 376) define esta forma de cultura como uma consciência comum 

aos integrantes de uma organização e conservada pelos mesmos no decorrer do tempo. 

Todavia, a cultura organizacional é dinâmica, pois pode sofrer variações com o 

decorrer do tempo e influência do ambiente externo, possuindo, aspectos estáveis, 

determinados de forma histórica pelos fundadores da organização ou construídos socialmente 

e conservados pelos seus membros. 

Esse dinamismo é retratado por Morgan (2002, p. 250) como uma das oito metáforas 

representativas das organizações e respectivas culturas sob o nome de fluxo e transformação. 

Ele afirma ocorrer a estabilização da cultura organizacional com o decorrer do tempo, porém, 

ainda assim, ela continua a sofre modificações, de modo a vivenciar um equilíbrio dinâmico. 

É relevante para o presente estudo fazer alusão às organizações como prisões psíquicas 

e como sistemas políticos, também metaforizadas por Morgan (2002, p. 218 e p. 117). 
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 Aquelas denominadas de prisões psíquicas possuem cultura imposta pelo medo e 

repressão, seja de maneira consciente ou não. Nestas, as pessoas ficam adstritas a certos 

parâmetros de atuação, evitando indagações ou mesmo reflexões sobre a rotina. 

Já a organização como sistema político possui como cultura bases firmadas em 

interesses e direitos, manipuladas pelo poder e por alianças e advinda do relacionamento entre 

pessoas com interesses e necessidades distintos. 

Schein (2009, p. 07) explanando sobre a cultura afirma a capacidade da mesma em 

abranger o clima e as práticas criadas pelas organizações para tratar as pessoas ou, ainda, 

consiste nos valores visíveis e nas crenças de uma organização.  

O referido doutrinador (2009, p. 08) explana, ainda, que a cultura para uma 

organização se assemelha à personalidade e ao caráter para uma pessoa, na medida em que os 

primeiros orientam e são capazes de restringir comportamentos. 

Segundo Chiavenato (2009, p.199) “fazer parte de uma organização significa assimilar 

sua cultura. A cultura organizacional constitui o DNA da organização”, explicando que as 

quatro bases do mesmo consistem na estrutura organizacional, nos privilégios de decisão, 

motivadores e na informação. 

A estrutura é relativa à hierarquia e à comunicação interna do organograma da 

organização, enquanto que os privilégios de decisão, à quantos e quem possui o poder de 

toma-las. Já a base motivadora é composta pelos objetivos, assim como os incentivos e 

opções de carreira oferecidos aos funcionários.  

A última base do DNA organizacional é a informação, consistente na forma 

empregada para aferir o desempenho e para difusão de conhecimento, assim como as 

perspectivas e a comunicação sobre o progresso. 

Chiavenato (1999, p. 40) ilustra os aspectos formais e informais da cultura 

organizacional conforme a figura abaixo, denominada de Iceberg da Cultura Organizacional: 
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FONTE: Chiavenato (1999, p. 40). 

Através da gravura se verifica que os aspectos formais da cultura são direcionados aos 

aspectos mais práticos, ditos operacionais e de tarefas, enquanto que os informais são bem 

relativos, já que decorrem de feições sociais e psicológicos. 

Esta ilustração em forma de um iceberg é justificada em razão dos itens localizados na 

parte superior ao nível da água consistirem nos resultados obtidos pela empresa, já os 

inferiores, nos aspectos da cultura organizacional decorrentes dos sentimentos dos 

trabalhadores, sendo mais difíceis de serem percebidos e alterados. 

Isto porque a cultura engloba a forma de desenvolvimento de uma atividade e a 

maneira de relacionamento com os colegas de trabalho, além da autopercepção e da atuação 

dentro da organização, todos os itens capazes definir e até mesmo modificar determinada 

cultura. 

Não obstante disso, sabe-se que, de acordo com o perfil da organização e seus 

membros, determinados comportamentos/atitudes podem ser considerados aceitáveis ou não 

diante daquele grupo em função de determinada cultura já instaurada na organização. 

É o que preconiza Schirato (2004, p. 124), o qual afirma que “um dos valores 

organizacionais fundamentais para a formação e manutenção da cultura é a padronização do 

comportamento: os mesmos para os mesmos da mesma forma sempre, a marcha do pelotão”. 

Schein (2009, p. 03) conceitua cultura organizacional de forma mais detalhada, 

lecionando que a mesma é composta por um conjunto de pressupostos básicos comuns a um 

grupo e formado por ele mesmo para resolver problemas. Tais pressupostos são considerados 

tão válidos que são repassados aos novos integrantes do grupo. 

Estes pressupostos são, na verdade, a reprodução inconsciente de ideias e atitudes 

compartilhadas por um grupo para sanar conflitos, sejam estes de adaptação externa ou de 
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integração interna. Ou seja, esta forma de cultura é desenvolvida em conformidade com o 

aprendizado oriundo das experiências vivenciadas pelo um grupo. 

Para Schein (2009, p. 23) pode-se identificar a cultura organizacional em três níveis: 

artefatos e padrões de comportamento; valores e pressupostos básicos, também ditos 

suposições. Sobre o assunto, Chiavenato (2005, p. 128) ilustra sua obra da seguinte forma: 

 
FONTE: Chiavenato (2005, p. 128). 

Os artefatos e padrões de comportamento, denominado de símbolos e comportamentos 

por Marques (2014), integram a parte mais perceptível visualmente da cultura de uma 

organização, consistindo na forma de vestimenta, linguagem e comportamento de seus 

membros. 

Já os valores são as regras orientadoras da empresa e do comportamento de seus 

membros dentro da mesma. São tão relevantes a ponto de serem capazes de reger como os 

membros da organização realizam as suas tarefas, podendo ser definidos pelos fundadores da 

organização. 

Enquanto que os pressupostos básicos consistem em comportamentos dos membros da 

organização advindos da experiência dos mesmos de forma inconsciente e aptos a influenciar 

pensamentos e ações em diversas situações no ambiente laboral. 

Estes pressupostos, também ditos suposições, não são formais, porém são de difícil 

substituição, tendo em vista estarem arraigados nos membros da organização. 

Schein (2009, p. 08) explana que a cultura é abstrata, porém suas implicações são 

concretas, além de ser intrínseca ao indivíduo e estar em constante evolução 

Cultura e liderança são indissociáveis, na medida em que assim como a cultura define 

quem assume a liderança, o papel desta última é criar e gerenciar aquela, consoante os 

ensinamentos de Schein (2009, p. 10). 
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É a cultura, por exemplo, que diferencia uma liderança de gestão da de administração, 

posto que na primeira há a criação e modificação de cultura, enquanto que na segunda, apenas 

ações na cultura. 

Todavia, a cultura não é apenas de responsabilidade da liderança, apenas o sendo em 

última hipótese, quando há ameaça de sobrevivência do grupo, momento em que se 

entrelaçam. 

A cultura organizacional possui como características a estabilidade do grupo, a 

profundidade, a extensão e a padronização ou integração. Ou seja, ela é capaz de sobreviver 

mesmo com a eventual modificação de membros do grupo, sendo, muitas vezes, inconsciente. 

Ela também, quando estabelecida, atinge a integralidade funcional do grupo, 

influenciando a forma como uma organização lida com a principal tarefa executada e seus 

ambientes, assim como com suas operações internas.  

Ademais, a cultura organizacional se caracteriza pela integração de elementos 

oriundos de um paradigma maior, isto é, integra valores e comportamentos em conjunto com 

rituais e climas numa interligação coerente. 

Em suma, as definições e características mais relevantes dentre os autores pesquisados 

sobre cultura organizacional são as de Chiavenato e Schein, podem ser sintetizadas através do 

seguinte quadro: 

Cultura organizacional 

Doutrinador Definição e principais características 

Chiavenato 

A cultura seria como o DNA da organização, possuindo como bases a estrutura 

organizacional, privilégios de decisão, motivadores e informação.  

Ilustra os aspectos formais e informais da cultura organizacional sob afigura de um 

iceberg. Os formais aludem à organização, enquanto que os informais aos sentimentos de 

seus integrantes, sendo estes últimos a base do iceberg e mais difíceis de serem 

modificados. 

Schein 

A cultura abrange o clima e as formas originadas para tratar as pessoas ou nos valores 

visíveis e crenças da organização, guardando semelhança com o caráter do ser humano, já 

que é capaz de orientar e limitar comportamentos. Afirma que a cultura possui três níveis: 

artefatos, juntamente com os padrões de comportamento; valores e pressupostos básicos. 

Morgan 

Criou oito metáforas para representar as organizações, sendo três delas pertinentes ao 

presente estudo. Elas são: organizações vistas como prisões psíquicas, como fluxo e 

transformação e como sistemas políticos. 

QUADRO 1: Definição e principais características de cultura organizacional para Chiavenato, Schein e Morgan. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de pesquisa bibliográfica. 
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2.2 Burocracia e Gerencialismo: uma cultura em transição 

Internacionalmente, o termo cultura organizacional foi empregado em 1960, como 

sinônimo de clima, diferenciando-se do mesmo com mais ênfase em 1982, com a publicação 

do livro Cultura Corporativa de Terrence Deal e Allan Kennedy, consoante relata Macêdo e 

Pires (2006, p. 87-88).  

Em geral, o conceito de cultura organizacional não é recente, tendo em vista até a sua 

interligação com clima organizacional, todavia a primeira emprega métodos derivados da 

antropologia que a segunda, realizando uma análise majoritariamente qualitativa, consoante 

explana Smith e Peterson (1994, p. 114). 

Dentro do contexto histórico nacional, a definição de cultura organizacional possui 

“menos de 500 anos”, isto se deve em razão da despreocupação nacional em “estabelecer bons 

indicadores de gestão”, consoante relata Carbone (2000, p. 1). 

O primeiro modelo de gestão empregado no Brasil foi o patrimonialismo, durante o 

Período Colonial até a República Velha, seguindo os moldes do Estado Absolutista, 

caracterizando-se pela inexistência de dissociação entre o patrimônio particular do 

administrador e o estatal, além da prevalência do interesse particular. 

Este modelo propiciava a corrupção e o nepotismo, o que ensejou o advento do 

modelo burocrático. Este, surgido com o avanço do capitalismo industrial, representava uma 

ruptura entre o público do privado, reduzindo as mazelas da corrupção e nepotismo e 

transformando o Estado, conferindo-lhe maior eficiência, a qual consiste no emprego 

adequado dos recursos disponíveis. 

O modelo burocrático adota como características mais marcantes a impessoalidade e a 

hierarquização funcional, instituindo a careira pública. Todavia, para tal, precisava impor um 

rígido controle, o que culminava em grande resistência a mudanças, excessiva formalização e, 

consequentemente, em falta de celeridade, tendo em vista que primava pelos procedimentos. 

Já o modelo gerencial surgiu no Brasil na década de 70, obtendo destaque com o 

advento da Emenda Constitucional n.º 19/1998, a qual insere o princípio da eficiência para a 

Administração Pública. 

Este modelo não abandona algumas premissas do burocrático, entretanto, tenta corrigir 

as suas disfunções, em função de realizar um controle pautado nos resultados. O modelo 

gerencial prega a flexibilização e a descentralização, além da transparência. 

Ademais, o gerencial, além da eficiência, propugna pela eficácia e efetividade. A 

eficácia significa a busca de bons resultados, enquanto que a efetividade, na percepção da 
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sociedade pelos serviços prestados. Através deste modelo pode-se, por exemplo, realizar 

avaliação de resultados e de desempenho 

 

2.3 O papel do gerente como agente de mudança cultural e suas contribuições para 

mudança na cultura organizacional 

Schein (2009, p. 230) elenca como principais mecanismos de fixação e transmissão da 

cultura organizacional pelo líder: a forma como reagem a situações críticas e crises, como 

alocam recursos, como decidem sobre a “modelagem de papéis, o ensino e o coaching”, como 

alocam recompensas e status, assim como selecionam, promovem e demitem. 

A forma como o líder reage na resolução de incidentes críticos e crises é muito 

importante para a cultura organizacional, pois finda por originar novas normas, valores e 

parâmetros procedimentais de trabalho para a equipe. 

O líder deve atuar com estabilidade emocional e de forma a reduzir a ansiedade dos 

membros para que estes possam futuramente aprender com a situação enfrentada, educando-

os para agir de forma a não supervalorizar os problemas, focando nas suas soluções. 

As crises podem ser internas, motivadas por atos de insubordinação ou 

desentendimentos entre os membros do grupo. O líder deve ter cautela na sua reação e agir de 

forma ponderada, repreendendo ou parabenizando os membros, conforme o caso. 

Outra habilidade importante de um líder, segundo Schein (2009, p. 241) é a 

modelagem ponderada de papéis, ensino e coaching. Ou seja, o líder deve ter a noção de que 

seu comportamento é uma das ferramentas de comunicação de suposições e valores aos 

integrantes de sua equipe. Ou seja, deve servir de exemplo para os demais, até mesmo nos 

momentos informais, tendo em vista que é de sua incumbência orientar e moldar a postura dos 

demais.  

O líder deve também saber alocar os recursos disponíveis, ou seja, saber auferir o 

máximo da produção de sua equipe empregando o mínimo de material e gasto necessário. 

Igualmente, faz-se necessário o conhecimento sobre alocar recompensas e status, isto porque 

é justamente através destas que os membros de um grupo formam seu aprendizado. 

Seja através de recompensas ou de punições, o líder transmite aos seus subordinados 

as posturas a serem adotadas dentro da organização, transformando a cultura da mesma. 

Destarte, o perfil de liderança capaz de atuar como agente de mudança da cultura é o 

líder transformacional, o qual motiva a sua equipe através da inspiração pelo trabalho, 

explicando a importância de cada um no contexto geral. 
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Este líder cria uma visão ou sonho, conforme explana Silva (2015) apud Wright, apta 

a entusiasmar os membros de sua equipe a produzir mais em função de um metas e resultados 

plausíveis e de forte cunho motivador, apoiando e reconhecendo o mérito de cada um. 

Diferentemente do líder transacional, o qual apenas visa a produção mais eficiente e 

eficaz de sua equipe empregando a sua autoridade, tentado estimular maior produtividade 

apenas com base em recompensas. 

O líder transformacional é também carismático, possui um bom relacionamento com 

os seus funcionários, propiciando que os mesmos se sintam a vontade para procura-lo quando 

surgir algum problema ou dirimir eventuais dúvidas, por exemplo. 

Morgan (2002, p. 188) explana sobre o líder carismático através de um caso, obtendo 

como conclusão a capacidade deste tipo de liderança em convencer pessoas com interesses 

distintos a aderirem a sua visão, através do emprego de uma estratégia apta a harmonizar 

tarefas e carreira com os interesses pessoais. 

Esta forma de agir diverge totalmente do líder do tipo autoritário, o qual ignora os 

anseios e opiniões de seus funcionários, impondo regras quase inflexíveis, o que pode 

ocasionar em um clima organizacional desconfortável. 

Para Schein (2009, p. 244), um líder deve, ainda, saber recrutar, selecionar, promover 

e demitir. Dentro da esfera da Gestão Pública, tais habilidades ficam mais restritas, tendo em 

vista a estabilidade dos servidores. Todavia, nada impede que o líder atue gerenciando seus 

recursos humanos atribuindo-lhes tarefas conforme as suas aptidões e, quando não se 

adequarem ao setor, ou puderem ser melhor aproveitados em outro, informando seu superior 

para que o lotem em local diferenciado. 

Bertoni (2012, p. 13) explana fundamentado na doutrina, que um líder deve possuir 

conhecimento sobre seus objetivos, sendo otimista, corajoso, bom comunicador e preparado, 

sabendo trabalhar em equipe, além de conseguir expressar sua preocupação com as pessoas. 

 

2.4 Relação dos impactos da cultura organizacional no desempenho de servidores 

A cultura organizacional influencia diretamente o desempenho dos servidores, tendo 

em vista que é capaz de afetar o clima da organização e, consequentemente, a motivação dos 

mesmos. 

Um ambiente com cultura burocrática prejudica o desempenho, tendo em vista que o 

funcionário apenas realiza a sua tarefa específica da forma como lhe é repassado, 

obstaculizando a criação de novas rotinas procedimentais que possam ser melhores. 
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A burocracia ainda possui também como disfunção o total desprezo pelas 

peculiaridades de cada servidor, já que prima pela impessoalidade, culmina por não aproveitar 

as habilidades e capacidades individuais. 

Ou seja, tendo noção apenas da sua tarefa específica e do seu procedimento, a sua 

execução vira algo praticamente mecânica, não conferindo margem para o servidor exercer as 

suas habilidades ou desenvolvê-las, o que provavelmente ocasionará sua desmotivação e 

refletirá direto na sua produtividade.  

A burocracia estimula a criação de regras o que pode ser um transtorno para a cultura 

organizacional, tendo em vista a impossibilidade de se prever todas as situações possíveis e a 

forma como lidar com as mesmas. 

Às vezes uma pequena mudança ou problema nas atividades corriqueiras pode tomar 

dimensões bem maiores, posto que o servidor não está, no sistema burocrático, autorizado, e 

nem acostumado, a agir sem parâmetros predeterminados pela chefia. 

Outra situação possível de ocorrer no andamento normal do trabalho em um ambiente 

burocrático é que como cada servidor efetua apenas a sua tarefa específica, caso ele mude de 

setor, o seu substituto aprenderá o procedimento do mesmo jeito. 

Porém, caso o titular se afaste temporariamente, gozando de férias, por exemplo, 

dificilmente outro funcionário conhecerá o seu trabalho, já que mesmo existindo padronização 

de condutas, cada um executa apenas a sua tarefa. 

Outro impacto negativo da burocracia na gestão pública é a lentidão que a mesma 

finda por provocar em razão da quantidade de procedimentos a serem adotados, os quais, 

comumente, geram igual produção de documentos. 

A burocracia ainda desestimula a criatividade dos funcionários e os inviabiliza o 

diálogo com seu líder, seja para sanar dúvidas ou propor modificações na rotina de trabalho, 

criando um clima organizacional propício para fofocas e comentários maldosos. 

O modelo burocrático de Administração Pública, apesar de primar pela eficiência, não 

se preocupa com a eficácia e a efetividade, ou seja, ignora a qualidade da prestação do serviço 

e os impactos em quem os utiliza, assim como não realiza um controle sobre os resultados. 

As contribuições positivas do modelo burocrático para a Administração Pública são 

indiscutíveis. Por exemplo, como uma das suas características era a impessoalidade, passou-se 

a exigir concurso para o ingresso no serviço público e conferir na estabilidade na carreira, 

criada também para propiciar que os servidores possam desempenhar suas tarefas protegidos 

de coações. 
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Entretanto, até algumas de suas contribuições também tem facetas negativas. A 

estabilidade cria óbices a modificações no quadro funcional, além de incutir no servidor um 

certo comodismo. 

O modelo gerencialista se utiliza de contribuições do anterior, concedendo-lhe uma 

roupagem nova ou fazendo adaptações. Em relação a estabilidade e o consequente 

comodismo, o ideal seria estipular um sistema de recompensas além do adicional por tempo 

de serviço, além de ofertar cursos de atualização. 

Neste último modelo os servidores possuem mais autonomia para trabalhar, sendo as 

decisões descentralizadas e objetivando a eficácia e a efetividade. 

O líder no modelo gerencialista deve estimular o trabalho em equipe, valorizando cada 

funcionário e procurando atribuir tarefas conforme as particularidades de cada um, 

estimulando o diálogo de forma a respeitar e ouvir opiniões diferentes. 

Consequentemente, o clima organizacional torna-se mais tranquilo e sadio, além do 

fato do exercício da liderança não sobrecarregar a chefia, tendo em vista o desenvolvimento 

da habilidade de seus funcionários para administrar crises, repassando para o líder apenas 

situações excepcionais. 

Outro aspecto relevante no gerencialismo é a preocupação com resultados e a 

avaliação dos serviços prestados, assim o órgão público não deve se preocupar apenas em 

solucionar as demandas apresentadas, mas também realizá-las da melhor forma possível, 

preocupando-se com a satisfação do público que atende. 

 

3 METODOLOGIA 

O presente artigo foi elaborado a partir de pesquisa eminentemente bibliográfica sobre 

cultura organizacional e liderança, empregando-se como procedimento a coleta de dados, de 

forma a realizar uma pesquisa qualitativa por meio de entrevista estruturada.  

Optou-se pela pesquisa qualitativa em função da possibilidade de se empregar um 

critério valorativo, posto que a mesma tem por escopo justificar objeto, de forma a interpretar 

opiniões, impassíveis de mensuração em razão da sua subjetividade. 

Este tipo de pesquisa aplicado ao objeto pesquisado possibilitou uma análise sobre a 

forma que a liderança tem se desenvolvido, quais os impactos da cultura organizacional e 

quais ações podem ser tomadas para melhorar o desempenho dos servidores na visão dos 

entrevistados. 

O emprego deste tipo de pesquisa ainda permitiu averiguar que tipo de liderança mais 

se aproxima da empregada pelos entrevistados e a noção dos mesmos sobre a sua capacidade 
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como líder em transformar a cultura organizacional e influir positivamente na motivação de 

sua equipe. 

A presente pesquisa provocou a construção de estudo multicascos, em decorrência de 

ter coletado a opinião de dois gestores de uma organização pública do Estado do Pará (G1 e 

G2) de forma a obter-se uma amostragem intencional, e não probabilística, adotando-se como 

universo a totalidade de gestores. 

A elaboração de estudos multicasos ocorreu em virtude do mesmo possibilitar 

identificar os fatores comuns ou não aos casos, assim como os específicos, consoante explana 

Boyd (1987, p. 73). 

Sobre o tema Yin (2005, p. 14) esclarece que este tipo de estudo não é apto a realizar 

amostragem, de forma a não poder se inferir resultados gerais, sendo, todavia, de suma 

relevância tendo em vista perquirir sobre a forma de ocorrência e a justificativa do fenômeno 

estudada. 

A coleta de dados concretizou-se através de entrevista estruturada, adotando-se um 

roteiro com 11 questões, com indagações sobre os modelos burocrático e gerencial de 

Administração Pública, de forma externa e interna ao setor do Gerente.  

Igualmente foi perguntado sobre a cultura organizacional, o perfil dos servidores no 

órgão em geral e no setor, assim como o que pode ser modificado pelos entrevistados ou pela 

administração do órgão para melhorar o desempenho das atividades laborais. 

 

4 RESULTADOS 

Os gerentes foram entrevistados em seus respectivos locais de trabalho e, no intuito de 

auferir a opinião mais sincera dos mesmos, houve o comprometimento de que suas 

identidades seriam preservadas, motivo pelo qual serão denominados de G1 e G2. 

G1 possui 53 anos de idade e 22 de tempo de serviço no funcionalismo público, dos 

quais 17 exerceu no mesmo setor, sempre como Gerente. Seu vínculo com o Estado é apenas 

comissionado e o cargo que ocupa possui nível mínimo de escolaridade exigido o médio, 

porém detém nível superior. 

G2 possui 44 anos de idade e 11 de serviço público, dos quais há 4 está no mesmo 

setor e 1 ano e 5 meses no cargo de Gerente. É servidora efetiva, ocupando cargo com a 

escolaridade mínima de nível médio, mas possui nível superior.  

Os entrevistados identificam que no órgão é empregado o modelo de gestão 

burocrático, verificando a necessidade do mesmo até mesmo em decorrência dos deveres 
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inerentes aos servidores ou da área de atuação, sendo que apenas G1 busca aplicar o 

gerencialismo. 

Como entraves à implantação do modelo gerencial burocrático G1 verifica a escassez 

de recursos humanos e financeiros, mas, principalmente, a forma de admissão do servidor. 

Este último porque a Gerência de Recursos Humanos não possui autonomia para exercer as 

funções inerentes a ela, sendo mera administradora da folha de pagamento, implementadora 

das diretrizes da SEAD e administradora dos conflitos de servidores. 

G1 sustenta que tal setor deveria ser mais criterioso quanto à seleção de pessoas para 

ingressarem no serviço público, assim como poder ofertar os novos servidores treinamento 

direcionados às tarefas que irá realizar para, apenas posteriormente à verificação dos 

conhecimentos adquiridos e seu efetivo ingresso na carreira. 

Já G2 observa que, mesmo coma burocracia nos eu setor ser padrão, em decorrência 

das atividades realizadas, certos procedimentos poderiam ser reduzidos, ou seja, “mais 

enxutos”, nos termos do entrevistado. 

Ambos como líderes não se sentem como agentes de mudança em decorrência de 

possuírem limitações para efetivá-las e falta de liberdade para tomar decisões, 

relacionamentos entre seus servidores e os dos outros setores, dando exemplos das respectivas 

formas de atuação.  

G1 afirma que um “líder não se aclama líder, é aclamado líder”, ajuda o fato dele estar 

há muito tempo na mesma gerência e procurar incentivar a todos, independentemente de 

serem comissionados ou não, administra os conflitos internos do setor com conversas e trocas 

de favores e sempre lutando por melhorias no ambiente físico. 

Já G2 mas procura realizar no seu setor a delegação de tarefas de forma a conceder 

responsabilidade e margem de liberdade para seus servidores desenvolverem suas atividades 

com certa autonomia, estimulando-os a acompanharem suas tarefas e seus processos, 

independentemente de estarem ou não dentro do setor ou que precisem atuar em outros 

setores dentro daquele processo. 

Como cultura organizacional os entrevistados elencam fatores diferentes. G1 afirma a 

existência de separação entre a área meio e fim do órgão, o que desmotiva a colaboração em 

amplo aspecto, assim como o individualismo dos servidores, os quais não querem repartir o 

conhecimento em decorrência de possuírem uma “certa supremacia” sobre os demais. G1 

ainda identifica a ausência de colaboração entre os setores. 

Em contrapartida, G2 percebe que a cultura de um modo geral no órgão acaba sendo a 

do comodismo e que deveria se parar de “ver a coisa pública com o princípio da bondade”, já 
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que muitos cargos ou funções gratificadas acabam sendo ocupados em razão de se considerar 

particularidades dos servidores, como estarem em dificuldade financeira ou próximo de se 

aposentarem. 

Ademais, G2 também compartilha com G1 a ideia de individualismo dos servidores e 

a ausência de colaboração entre os setores e a separação em área meio e fim do órgão, o que 

desmotiva a colaboração em amplo aspecto. 

Quando indagados sobre a cultura no setor de atuação, G1 identifica que seja diferente 

da do órgão, sendo de alta produtividade, mesmo em relação aos servidores que possuem 

assiduidade mais baixa. Já G2 afirma ser a mesma do órgão, de um comodismo arraigado. 

Sobre o perfil e desempenho dos servidores, observou-se possuírem influência direta 

das culturas identificadas pelos gestores e semelhança entre os do órgão e os do setor. 

G1 identifica que os servidores da área meio com vínculo exclusivamente 

comissionados costumam ser mais adaptáveis, motivados, pontuais e produtivos que os 

efetivos mais antigos, mas, no seu setor, todos, ainda assim, são altamente produtivos.  

G2 igualmente sustenta a tese de que servidores mais antigos tendem a ser mais 

acomodados, postergando as suas tarefas e sobrecarregando os demais, de forma a disseminar 

tal cultura, visualizando, em conjunto com G1, a falta de companheirismo em outros setores e 

comprometimento com as normas e com os colegas, assim como a procrastinação de tarefas. 

G2 acredita que a pontualidade e assiduidade não pode ser utilizado para medir 

produtividade, pois existem servidores pontuais, mas que não são produtivos e que não 

cumprem efetivamente a carga horária.  

Sobre possíveis mudanças para melhorar o desempenho dos servidores, G1 elenca o 

mesmo item dos obstáculos para a mudança para o modelo gerencial: maior criteriosidade 

pelo Setor de Recursos Humanos na admissão capacitação ou treinamento dos novos 

servidores. Acresce, ainda, que uma modificação no organograma no órgão poderia facilitar a 

comunicação entre setores. 

Já G2 afirma que a plena aplicação da meritocracia poderia melhorar o desempenho 

dos servidores, tendo em vista existir uma cultura pautada no que denomina de “princípio da 

bondade”, com atribuição de cargos ou gratificações em decorrência de motivações alheias às 

do trabalho. Acredita que a Casa deveria valorizar mais o servidor do seu quadro. 

Como líder, G1 afirma que sempre procura reivindicar melhorias para seus servidores, 

inclusive através de solicitações de cursos de atualização para os mesmos em seu detrimento. 

Afirma também ser importante advertir o servidor em separado e elogiá-lo em público, em 

razão dos reflexos que tais atos incutem nos demais servidores, quando for o caso. 
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Em suma, o conteúdo das entrevistas foi o do quadro abaixo: 

 

Assuntos G1 G2 
Modelo de 

gestão 
empregado no 

órgão 

Burocrático, havendo necessidade do mesmo até 
mesmo em virtude dos deveres inerentes aos 
servidores 

Burocrático com pequenos passos 
a caminho do gerencial. 

Modelo de 
gestão que visa 
empregar no 

seu setor 

Busca aplicar o gerencialismo 
Burocrático, até mesmo em 
decorrência das normas legais 
pertinentes a sua atuação 

Obstáculos 
para a 

mudança do 
modelo 

burocrático 
para o 

gerencial 

Forma de admissão 
Ausência de treinamento logo no ingresso do 
servidor de forma a possibilitar que o mesmo seja 
treinado para as tarefas, sendo admitido apenas após 
a verificação do seu desempenho. 
Escassez de recursos financeiros para 
disponibilização de cursos de capacitação. 
Escassez de recursos humanos. 

A burocracia no seu setor é 
padrão, em decorrência das 
atividades realizadas e da 
legislação pertinentes. Porém, 
existem procedimentos que 
poderia ser  

Seu papel como 
agente de 

mudança como 
líder 

Transformar posturas através da motivação, 
incentiva a melhoria através de treinamentos e 
cursos para aprimorar seus servidores, abre mão de 
capacitação própria em prol dos seus servidores. 
Luta pelo melhoramento da remuneração, chamando 
a atenção da gestão da casa para a importância do 
setor. 

Não se reconhece como agente de 
mudanças posto não possuir 
liberdade para tal. Todavia, 
procura, no seu setor, delegar 
tarefas de forma a conceder 
responsabilidade e margem de 
liberdade para seus servidores 
desenvolverem suas atividades. 

Cultura 
organizacional 

no órgão 

Separação entre a área meio e fim do órgão e entre 
comissionados e efetivos mais antigos, o que 
desmotiva a colaboração em amplo aspecto. 
Individualismo, servidores que não querem repartir o 
conhecimento. 
Ausência de colaboração entre setores. 

Separação entre a área meio e fim 
do órgão e entre comissionados e 
efetivos mais antigos, o que 
desmotiva a colaboração em 
amplo aspecto. Individualismo. 
Ausência de colaboração entre 
setores. 

Cultura 
organizacional 

no setor 

Alta produtividade, mesmo os servidores que 
possuem assiduidade mais baixa. 

Comodismo 

Perfil e 
desempenho 

dos servidores 
do órgão em 

geral 

Os servidores da área meio exclusivamente 
comissionados costumam ser mais motivados, 
pontuais e produtivos que os efetivos. 
Os servidores mais antigos tendem a ser mais 
acomodados e com maior dificuldade para aceitar 
modificações na rotina de trabalho, realizando 
apenas aquilo que são obrigados a fazer. 
Falta de comprometimento, companheirismo e 
procrastinação de tarefas em outros setores. 

Os servidores mais antigos tendem 
a ser acomodados, o que acaba se 
propagando depois para os 
servidores mais recentes. Falta de 
comprometimento, 
companheirismo e procrastinação 
de tarefas em outros setores. 
Descomprometidos e impontuais. 
Alguns até são pontuais, mas não 
cumprem efetivamente a carga 
horária. 

Perfil e 
desempenho 

dos servidores 
do setor 

Altamente produtivos, mas os exclusivamente 
comissionados acabam se sobressaindo um pouco no 
que condiz com o desempenho e motivação. 
Servidores de nível médio tendem a ser 
desmotivados e com baixa assiduidade em 
decorrência de perceberem pouca remuneração para 
desempenharem tarefas diferentes do nível de 
escolaridade de seu cargo. Ainda assim estes 
conseguem ter uma alta produtividade. 

Acomodados, mas quando 
delegada funções a eles, estes 
correspondem à altura. 
Colaboram ente si quando são 
demandados pela chefia. 

O que pode ser O Setor de Recursos Humanos ser mais criterioso na Aplicação plena da meritocracia 
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modificado 
pela 

organização 
para melhorar 
o desempenho 
dos servidores 

admissão e qualificação/treinamento dos servidores 
que estão ingressando. 
Alterações no organograma do órgão de forma que 
facilite a comunicação entre os setores. 

Valorizar a competência dos 
servidores da Casa. 

O que pode ser 
modificado 

pelo líder para 
melhorar o 

desempenho 
dos servidores 

Procura sempre reivindicar melhorias para seus 
servidores, inclusive através de solicitações de 
cursos de atualização para os mesmos em seu 
detrimento. 
Quando for o caso, advertir o servidor em separado e 
elogiá-lo em público, em razão dos reflexos que tais 
atos incutem nos demais servidores. 
 
 

Não respondeu ou não soube 
opinar. 

Quadro 2: Principais pontos das entrevistas com os dois gestores. 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de pesquisa bibliográfica e de campo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que cultura organizacional consiste basicamente num conjunto valorativo 

pertencente a determinado grupo social, com reflexos diretos no desempenho e perfil dos 

servidores, em especial no órgão analisado e com implicações no setor dos entrevistados. 

Os entrevistados, apesar de apontarem opiniões diferentes sobre a cultura, percebem a 

relação entre esta e o desempenho dos servidores. Este, considerados em relação ao órgão 

como um todo, possuem como perfil a tendência a seguir parâmetros do modelo burocrático, 

com pouca preocupação com a eficiência e efetividade. 

Constatou-se que a burocracia é ressaltada pelos servidores, não apenas em seus 

comportamentos, como também na execução das suas tarefas, tornando o trabalho mais 

moroso e sem expressividade nos resultados. 

Ou seja, a burocracia é reproduzida nos comportamentos e nas próprias relações, neste 

último como, por exemplo, na divisão de classes existente entre os servidores citada pelos 

entrevistados. 

Esta divisão de classes interfere na produtividade de tal forma que não colabora para 

uma mudança de modelo de gestão, pois o individualismo e falta de colaboração fazem parte 

das relações existentes no órgão. 

Sobre os modelos de gestão, conclui-se, ainda, que os mais empregados na atualidade 

são dois: o burocrático e gerencialismo. O burocrático é pautado pela impessoalidade e forte 

hierarquização funcional, visando apenas pela eficiência, enquanto que o gerencial propugna 

pela flexibilização, transparência, descentralização e, também, pela eficiência, mas 

observando a eficácia e a efetividade, assim como controla os resultados. 



18 
 

Por estes motivos, o modelo gerencial é o ideal, todavia, consoante os entrevistados, 

difícil de ser empregado no órgão em decorrência das disposições legais que regulamentam o 

trabalho. 

Em relação à liderança, verificou-se que G1 está mais próximo de um perfil de líder 

transformacional, posto objetivar oferecer muito mais do que recompensas, difundindo a ideia 

de colaborativismo dentre os membros da sua equipe e os elogiando, quando é o caso. 

Porém, identificou-se que na instituição analisada como um todo inexiste margem para 

exercer uma liderança gerencial plena, em decorrência dos óbices impostos pela carência de 

recursos, pela pouca liberdade decisória e pela própria finalidade do órgão, o qual exige certo 

formalismo e cumprimento das leis em seus processos. 

Em suma, uma mudança na cultura organizacional para um ambiente mais gerencial 

demanda esforços de todos os envolvidos, em especial, dos líderes, os quais devem incentivar 

e envolver as pessoas na busca de um objetivo comum, necessitando ser, nesta situação, 

transformacional, oferecendo algo superior a recompensas, em decorrência de atuar com papel 

difusor da ideia do colaborativisto entre os membros de sua equipe.  
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