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 ARTIGO DA SEMANA 
CULTURA E ENGAJAMENTO ORGANIZACIONAL: DIFERENÇAS E COMPLE-
MENTARIDADES 

 

 

Inicio o presente artigo com uma “metáfora vocabular”! A palavra cultura muita utilizada na 

agronomia, relaciona-se com o processo de plantio e crescimento dos produtos. Já o clima, 

vocábulo originário da meteorologia, é usado para especificar as condições do tempo em um 

determinado lugar. 

De forma simples e direta, essa é a diferença essencial. A CULTURA reflete o sentir coletivo do 

que foi “plantado” a partir do conjunto de valores e concepções da ORGANIZAÇÃO, as quais são 

compartilhadas por aqueles que integram a EQUIPE da EMPRESA. Já ENGAJAMENTO ORGANIZACIONAL 

reflete o sentir individual, do ser e do pertencer àquele ambiente (físico e temporal). 

Dentre os vários teóricos sobre CULTURA ORGANIZACIONAL, optei por Edgard Schein, o qual afirma 

ser ela representada pelo conjunto de valores, crenças, paradigmas, conhecimentos e modo de 

pensar compartilhados pelas PESSOAS que fazem parte da EMPRESA. Tais valores são 

transmitidos para todos os novos profissionais e sinalizam os comportamentos a serem 

seguidos para que eles se integrem à Organização e sejam por ela integrados. 

A CULTURA ORGANIZACIONAL existe em 02 níveis: os visíveis / observáveis (ritos, lemas, trajes e 

estrutura física) e os invisíveis / subjacentes (premissas, sentimentos e comportamentos). 

Na essência, a CULTURA ORGANIZACIONAL tem 04 funções: forjar a identidade social; promover o 

engajamento coletivo; garantir a estabilidade do sistema social e servir como dispositivo 

consensual. De forma resumida, podemos elencar 03 tipos de CULTURAS ORGANIZACIONAIS: 

1) CONSTRUTIVA: Os profissionais são estimulados a manterem uma RELAÇÃO franca e aberta, 

que valoriza a criatividade, autonomia e o compartilhamento de ideias e atividades. 

2) PASSIVO-DEFENSIVA: Os profissionais são incentivados a manterem uma postura convencional 

e a buscarem, com frequência, a aprovação de suas LIDERANÇAS. 

3) AGRESSIVO-DEFENSIVA: É característica de ambientes onde prevalecem crenças normativas, 

que refletem a disputa pelo poder, a competição e o perfeccionismo. 

Ressalto que tais modelos não são totalmente “puros”, mas, com certeza, é possível identificar 

na EMPRESA, quais são as características mais marcantes e expressivas. 

Quando um profissional é admitido na EMPRESA, além do contrato formal de trabalho, ele 

também assina um CONTRATO PSICOLÓGICO que, desde o início, traz subjacente, qual será o grau 

de envolvimento emocional dele com a Organização. 

Tal CONTRATO PSICOLÓGICO se baseia na teoria das trocas, formulada por Chris Argyris, professor 

(já falecido) de Harvard. Através dela ele mostra que na relação empresa - profissional, cada 

parte analisará, continuamente, a relação custo-benefício de seu envolvimento, pois, mais do 

que troca, ela refletirá, ainda, as expectativas reciprocas e implícitas das duas partes. 
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Como disse no início desse ARTIGO, a CULTURA ORGANIZACIONAL refere-se a um elo mais 

duradouro, amplo e profundo, mais focado na compreensão e compartilhamento de aspectos 

que permeiam as RELAÇÕES entre a EMPRESA e seus profissionais, levando à construção de 

vínculos, qualitativamente distintos, que influenciam as condutas e o nível de ENGAJAMENTO da 

EQUIPE com a ORGANIZAÇÃO. A imagem a seguir sintetiza essa visão: 

 

Essa é uma das razões pelas quais a EMPRESA, consciente da CRITICIDADE de reter seus TALENTOS 

HUMANOS, busca monitorar, periodicamente, o grau de ENGAJAMENTO ORGANIZACIONAL das 

EQUIPES, nas diversas áreas e níveis hierárquicos de sua ESTRUTURA, ou seja, do sentir individual 

de cada um de seus profissionais no que tange a seu nível de satisfação com a RELAÇÃO. 

Ao observarmos qualquer EMPRESA ou INSTITUIÇÃO, verificaremos que a pessoas da EQUIPE, ainda 

que inseridas no mesmo CONTEXTO, não mostram uma PERCEPÇÃO comum ou uniforme do 

ambiente organizacional. 

É a PESSOA que dá significado à QUADRIMEMBRAÇÃO ORGANIZACIONAL, através da representação 

cognitiva e da interpretação que faz, utilizando seus conhecimentos e percepções tanto de 

seus próprios valores quanto daqueles da organização. 

No mundo corporativo atual, utilizar a PESQUISA DE ENGAJAMENTO ORGANIZACIONAL não é mais uma 

tendência e sim uma necessidade para a sustentação das ações do RH. Vale ressaltar, 

entretanto, que monitorar o nível de ENGAJAMENTO não se restringe a apenas aplicar a 

FERRAMENTA, mas em transformar os dados obtidos em feedbacks e informações gerenciais, 

bem como e, principalmente, em PLANOS DE AÇÃO viáveis e que retroalimentem a credibilidade 

na efetividade das futuras edições da INICIATIVA. 

Outro aspecto a salientar é que, muitas vezes, a EMPRESA utiliza a PESQUISA não apenas para 

mensurar o nível de ENGAJAMENTO da EQUIPE, mas, também, para identificar as causas das 

dificuldades para implantar as AÇÕES ESTRATÉGICAS da organização. 

A opção metodológica e a escolha das DIMENSÕES e dos FATORES a serem pesquisados são de 

fundamental importância, pois não existe uma receita única de sucesso. Portanto, muitas das 

PESQUISAS que não são customizadas, acabam gerando INFORMAÇÕES que não refletem aquilo 

que a EMPRESA, de fato, precisaria ou gostaria de saber. 
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Finalmente, é importante conscientizar as LIDERANÇAS da EMPRESA, sobretudo a ALTA DIREÇÃO, 

para dois outros aspectos que envolvem as PESQUISAS DE PERCEPÇÃO, ou seja: 

 É pura fantasia presumir que os integrantes da EQUIPE farão solicitações impossíveis ou 

que, apenas irão reclamar de questões que não podem ser mudadas. 

 Definitivamente, não é possível “abrir mão” da confidencialidade dos respondentes, pois 

essa é uma pré-condições para a credibilidade e a efetividade da pesquisa. 
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