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RESUMO 

 

Este estudo identificou e analisou o modo como a cultura organizacional influencia o 

comprometimento no trabalho dos servidores de dois hospitais públicos de Minas Gerais – 

Hospital Ômega e Hospital Sigma – visando a identificação de perfis culturais associados ao 

comprometimento organizacional. Para tanto, realizou-se um survey baseado no Instrumento 

de Avaliação da Cultura Organizacional (OCAI), de Cameron e Quinn (2011), e no Modelo 

das Três Dimensões, de Meyer e Allen (1997), para o comprometimento organizacional. A 

amostra foi constituída de servidores assistenciais e administrativos, somando 125 

participantes no Hospital Ômega e 248 servidores no Hospital Sigma. Ressalta-se que neste, 

tanto militares como civis responderam à pesquisa. Os resultados da análise de variância 

indicaram que as culturas dominantes nos hospitais são a hierárquica e a clã e que a menos 

expressiva é a adocrática. A partir de análises de variância, verificou-se também que os 

hospitais possuem subculturas. O Hospital Ômega possui um mix de cultura hierárquica (para 

os servidores assistenciais e administrativos) e de cultura clã (para os servidores assistenciais), 

com alguns aspectos de cultura de mercado (para os servidores administrativos). A cultura do 

Hospital Sigma apresentou traços predominantes de cultura hierárquica (servidores civis e 

militares da saúde) e de cultura clã (para todos os servidores). Constatou-se que os servidores 

dos hospitais estão mais comprometidos por razões afetivas. No entanto, a análise descritiva 

dos servidores civis mostrou que eles estão comprometidos com o Hospital Sigma, 

principalmente, por razões instrumentais, o que se revela como um ponto de atenção que se 

difere da literatura. As análises de regressões identificaram que a cultura clã e a adocrática, 

influenciam positivamente o comprometimento; que a cultura hierárquica influencia ora 

positiva, ora negativamente; e que a cultura de mercado não influencia o vínculo dos 

trabalhadores. Uma das limitações deste estudo prende-se à não abordagem aos servidores do 

turno noturno nas organizações. Outra é o número reduzido de amostras para os servidores 

administrativos dos dois hospitais. Recomenda-se a realização de novos estudos neste formato 

no contexto público hospitalar, a fim de verificar melhor o comportamento da cultura de 

mercado. Além disso, considera-se relevante trabalhar a cultura organizacional e o 

comprometimento no trabalho juntamente com outros temas, como satisfação no trabalho, 

estresse, identidade pessoal e organizacional, envolvendo tanto métodos quantitativos como 

qualitativos. 

 

Palavras-chave: Cultura Organizacional, Comprometimento Organizacional, Hospitais 

Públicos. 



 

 

ABSTRACT 

 

This study identified and analyzed how the organizational culture has influenced the 

organizational commitment of the servers in two public hospitals in Minas Gerais – Ômega 

Hospital and Sigma Hospital. The goal was identifying cultural profiles associated to the 

organizational commitment. To do so, a survey was conducted based on the Organizational 

Culture Assessment Instrument (OCAI) of Cameron and Quinn (2011) and the Model of 

Three Dimensions of Meyer e Allen (1997). The sample is constituted of assistance and 

administrative servers, totaling 125 participants in the Ômega Hospital and 248 servers in the 

Sigma Hospital. In this last one, both, militaries and civil answered the questionnaire. The 

results of variance analysis indicate that the dominant culture in the hospitals are the hierarchy 

and clan cultures. Besides this, analyzes of variance shown that are subcultures in the 

hospitals. The Ômega Hospital has a mix of hierarchy (to assistance and administrative 

servers) and clan (to assistance servers) cultures with some aspects of market culture (to 

administrative servers). The Sigma Hospital culture presented prevailing traits of hierarchy (to 

civil and militaries assistance servers) and clan cultures (to all servers). The results shown that 

the servers in the hospitals are most committed affectively. Although, the descriptive analyzes 

demonstrated that the civil servers are committed for reasons of continuance. This is contrary 

to the organizational commitment literature. The regression analysis identified the clan and 

adhocracy culture influence the commitment positively; the hierarchy culture influences 

sometimes positively, sometimes negatively; and the market culture does not influences the 

servers link with the organization. Some of the study limitations is not to approach the servers 

of night shift and the reduced samples of administrative servers in both hospitals. It is 

recommended news searches in this format and in the public hospitals context to better 

identify the market culture behavior. Besides this, it is relevant working the organizational 

culture and commitment with another theme, like job satisfaction, stress, personnel and 

organizational identity, involving both quantitative and qualitative methods.   

 

Key words: Organizational Culture, Organizational Commitment, Public Hospitals. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No contexto de mudanças econômicas a níveis mundiais ocorridas na década de 1970, 

caracterizado pela perda de competitividade das organizações ocidentais em relação às 

orientais, pesquisadores em estudos organizacionais se interessaram em apurar as razões pelas 

quais o Japão vinha tomando frente no mercado mundial (MORGAN, 2011; SILVA, 2011; 

RUSSO et al., 2012). Ao investigar em um nível mais profundo, ultrapassando os limites 

racionais dos processos de trabalho, identificaram que o modo de pensar e agir dos japoneses 

em relação à suas empresas era fator preponderante para o sucesso delas. Sua cultura voltada 

para a qualidade, a participação, a criatividade, o consenso e a valorização dos trabalhadores 

mediante suas atividades, era um diferencial que faltava na cultura das organizações 

ocidentais, de características muito mecanicistas na época.  

A partir daí, despertou-se para os aspectos subjetivos e comportamentais dentro das 

organizações e cresceu o interesse por temas que buscassem entender a complexidade da 

natureza organizacional e sua dinâmica com as pessoas que a compõe. A cultura 

organizacional foi, então, amplamente debatida entre os pesquisadores ocidentais, tais como 

Pettigrew (1979); Smircich (1983); Deal e Kennedy (1982; 1983); Geertz (1983); Hofstede 

(1983); Schein (1983; 1984; 2009), Cameron e Ettington (1988); Ott (1989); Denison (1990); 

Frost et al. (1991); O’Reilly, Chatman e Caldwell (1991); Martin (1992); Trompenaars (1993) 

e Trice e Beyer (1993).  

Nesta mesma conjuntura de tentativa de retomada da competitividade em nível global 

pelo entendimento de aspectos comportamentais nas organizações, cresceram as discussões 

sobre a natureza do vínculo do trabalhador com a organização em que trabalha (MEDEIROS 

e ENDERS, 1998; BOTELHO e PAIVA, 2011; MOSCON, BASTOS e SOUZA, 2012; 

TRALDI e DELMO, 2012). O tema, conhecido atualmente como “comprometimento no 

trabalho” ou “comprometimento organizacional” trata da ligação psicológica que caracteriza a 

relação entre o empregado e a organização que reduz a possibilidade de ele a abandonar 

voluntariamente (ALLEN e MEYER, 1996). Buscou-se entender como esse laço psicológico 

é criado, com base em quais razões ele se forma, como ele se perpetua e quais são as 

consequências para a empresa. O presente estudo objetivou trabalhar a cultura organizacional 

e o comprometimento no trabalho conjuntamente.  

Schein (2009, p. 247) define cultura como “o conjunto padrão de suposições básicas 

demonstradas, inventadas, descobertas ou desenvolvidas por um dado grupo; que ensina a 
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lidar com seus problemas externos de adaptação e internos de integração; que funcionou bem 

o bastante para ser considerado válido e, ainda, para ser ensinado aos novos membros do 

grupo como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas”. O 

autor acrescenta que a cultura está para um grupo assim como a personalidade, ou o caráter, 

está para um indivíduo. Portanto, a cultura organizacional pode ser tratada como a 

personalidade da organização. Todavia, à medida que a personalidade e o caráter orientam e 

restringem o comportamento individual, a cultura guia e restringe o comportamento dos 

membros de um grupo, mediante normas compartilhadas e assumidas nesse grupo (SCHEIN, 

2009). Acredita-se que o comprometimento do trabalhador seja definido por diversas razões, 

mas, dentre elas, pela interpretação dos valores, normas, políticas e suposições básicas 

transmitidas pela organização. Em outras palavras, pela sua percepção sobre a cultura da 

organização. 

Essa percepção, quando positiva e aceitável, confere legitimidade à cultura 

organizacional, auxiliando em sua constituição e fortalecimento (SCHEIN, 2009). A 

legitimidade está pautada, portanto, na congruência entre o que o indivíduo quer, deseja e 

acredita e o que é considerado como “princípios na organização”. Essa congruência é buscada 

já nos processos seletivos pela procura por pessoas que estejam em consonância com a 

organização, como também por meio de processos de socialização, por exemplo, rituais, 

treinamentos e palestras, procedimentos cotidianos, que visam incutir essas normas nos 

indivíduos e, consequentemente, promover o seu comprometimento no trabalho (GONTIJO, 

2006; MEDEIROS et al., 2002; BANDEIRA et al., 2000). 

Esse processo de disseminação e internalização da cultura aos indivíduos é complexo e 

envolve particularidades. Conforme Morgan (1996) argumenta, a cultura deve ser 

compreendida como um processo contínuo, proativo da construção da realidade. Ou seja, a 

cultura organizacional é entendida e recriada pelos indivíduos conforme eles sentem o 

contexto em que trabalham. O sentido do indivíduo está intimamente ligado à socialização do 

meio em que vive. Aspectos dessa formação e vivência nas outras esferas sociais adentram a 

organização e podem interferir na sua cultura (HOFSTEDE, 1983). Motta e Vasconcelos 

(2002) apontam ainda que a cultura poderá variar, formando subculturas em grupos e setores, 

pois estes podem ser distintos em atividades fins, em características de funcionamento e na 

formação das pessoas que deles fazem parte, o que desencadeia percepções individuais e 

comportamentos diferenciados. 

Percebe-se, então, que estudos sobre cultura organizacional, assim como sobre 

comprometimento no trabalho, precisam lidar com a percepção e a opinião dos trabalhadores 



13 

 

e que o desafio não está somente na subjetividade individual envolvida nesse processo, mas 

também nas particularidades das organizações. Aquelas que possuem uma grande estrutura, 

com variados setores e diversificada em procedimentos e atividades são nomeadas 

“organizações complexas” e exigem especial atenção e análise mais acurada (MEYER JR, 

2007). Neste tipo de organização, diversas são as atividades desenvolvidas e falhas não são 

permitidas em suas operações, na medida em que apresentam sérias repercussões no próprio 

sistema produtivo, com impacto nos produtos ou serviços prestados às pessoas, à própria 

organização, à sociedade e ao meio ambiente (MURO e MEYER JR, 2011). Um exemplo 

deste tipo de organização, que é o objeto deste estudo, são os hospitais.  

Hospitais são organizações que possuem como características básicas a prestação de 

assistência ao próximo e a atenção e criteriosa execução das tarefas, em razão do objetivo 

intrínseco à sua atuação de promover a recuperação da saúde e do bem-estar ao cliente 

atendido. Porém, como pontuam Vendemiatti et al. (2007), o assistencialismo em saúde 

sofreu significativas mudanças no sentido de profissionalizar-se e de buscar metas não antes 

desejadas, por exemplo, o aumento da lucratividade, objetivo comum de qualquer organização 

capitalista. Isso provoca, direta e indiretamente, mudanças na estrutura geral de um hospital, 

que precisa assumir contornos empresariais, necessitando, portanto, de uma gestão 

profissional. Esta realidade mostra uma dualidade no contexto hospitalar: de um lado, 

especialistas das áreas assistenciais, que não podem abandonar a missão da saúde e o 

compromisso com a superação das situações limite que envolvem a preservação da vida; do 

outro, o grupo gerencial, deslocado do cotidiano assistencial, que precisa lidar com a 

racionalização característica dos processos de gestão. Neste sentido, a estrutura 

organizacional dos hospitais abriga subculturas com peculiaridades que demarcam campos de 

poder, o que se constitui em grandes desafios para o processo de gestão (VENDEMIATTI et 

al., 2007, p. 2). 

O entendimento das razões pelas quais o empregado de um hospital se compromete 

com o seu trabalho, tendo em face a cultura que presencia, se faz relevante. Diante do 

exposto, acredita-se que para a atividade fim de um hospital ser atingida – ou seja, a prestação 

de serviço assistencial em saúde de qualidade ser alcançada – é imprescindível uma cultura 

articulada e integrativa, ainda que diversificada em alguns aspectos, que propicie o vínculo 

responsável de seus empregados. Entender essa relação entre cultura e comprometimento em 

hospitais públicos na realidade brasileira é ainda mais importante porque o setor público 

envolve desafios únicos se comparado ao setor privado, conforme pontuam Pires e Macêdo 

(2006).  
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De acordo com os autores, as organizações públicas mantêm as características básicas 

das demais organizações, acrescidas, entretanto, de algumas especificidades, como: apego às 

regras e rotinas, supervalorização da hierarquia, interferência política externa à organização, 

paternalismo nas relações, apego ao poder, aversão ao empreendedorismo, estabilidade e 

descontinuidade da gestão. Estas diferenças são importantes, pois definem os processos 

internos, a relação da organização com inovações e mudança, a formação dos valores e 

crenças organizacionais e as políticas de recursos humanos (PIRES e MACÊDO, 2006, p. 96). 

Ou seja, são fatores a serem considerados para entender o perfil da cultura da organização 

pública.  

Pires e Macêdo (2006) acrescentam que o tipo de regulamento desenvolvido na 

burocracia estatal tende a ser aplicado a qualquer organização pública e que este alto índice de 

burocracia as torna sistemas muito complexos, com características centralizadoras e estruturas 

rígidas, que não têm sido orientadas para o atendimento das necessidades dos cidadãos ou 

para a eficácia e efetividade. Para resolver isso, difundem-se no setor público inovações 

consideradas efetivas no setor empresarial, sem que se considerem atentamente os objetivos e 

os valores predominantes na administração pública.  

Nesse sentido, conhecer a cultura organizacional dos hospitais públicos e analisar suas 

características são ações que proporcionarão insights a respeito também do modelo de gestão 

das instituições. Isto é, verificando se os vícios da administração pública burocrática ainda 

estão vigentes ou se a administração pública gerencial, voltada para a eficiência, pela busca de 

resultados e qualidade da prestação de serviços, objetivo da Reforma Gerencial implantada 

em 1995 (SILVA e FADUL, 2010), passou a se sobressair na gestão e nas rotinas das 

organizações. Por fim, será possível entender como esses aspectos da cultura influenciam o 

comprometimento dos servidores. 

Como decorrência do exposto, tem-se o seguinte problema de pesquisa: Como a 

cultura organizacional influencia o comprometimento no trabalho de servidores de hospitais 

públicos de Minas Gerais?  

Para responder a esta pergunta, utilizou-se o modelo de Cameron e Quinn (2011) para 

diagnosticar a cultura das organizações e o modelo de Meyer e Allen (1997) para conhecer o 

comprometimento dos trabalhadores. 
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1.1 Objetivos 

 

A pesquisa tem como objetivo geral identificar e analisar como a cultura organizacional 

influencia o comprometimento no trabalho dos servidores dos hospitais públicos objetos de 

estudo, visando a identificação de perfis culturais associados ao comprometimento 

organizacional. 

A partir do objetivo geral, podem-se definir os seguintes objetivos específicos:  

1) Identificar o perfil da cultura de cada hospital público com base na percepção de 

seus servidores; 

2) Caracterizar o comprometimento dos servidores dos hospitais pesquisados; 

3) Identificar se há subculturas nos hospitais pesquisados; 

4) Analisar como cada tipo de cultura influencia o comprometimento organizacional.  

 

1.2 Relevância do estudo 

 

A relevância deste estudo pode ser organizada em duas frentes: a contribuição acadêmica para 

a temática nos estudos organizacionais; e a contribuição prática para a gestão, seja ela interna 

às instituições, como também em instâncias governamentais. Estudo recente de Sobral e 

Mansur (2013) mostra um levantamento das publicações em comportamento organizacional 

entre 2001 e 2010 nos principais periódicos nacionais de Administração. Os autores 

constataram que a temática “cultura” é a que mais possui trabalhos, com 13%, seguida do 

“comprometimento organizacional”, com 12%. Tais índices mostram a contemporaneidade da 

importância dos temas para os estudos sobre comportamento organizacional. A maioria dos 

estudos sobre cultura organizacional possui natureza qualitativa e descritiva, relatando estudos 

de caso, enquanto as pesquisas sobre comprometimento organizacional assumiram 

metodologia quantitativa (SOBRAL e MANSUR, 2013). À semelhança deste resultado, o 

comprometimento organizacional neste trabalho foi trabalhado de forma quantitativa, a partir 

do modelo das três dimensões, de Meyer e Allen. Em contrapartida deste achado, a 

abordagem da cultura organizacional também foi quantitativa neste estudo, por meio do 

instrumento de Cameron e Quinn (2011).  

Apesar da grande quantidade de estudos sobre cultura organizacional, Silva e Fadul 

(2010) perceberam em seu levantamento sobre a produção científica brasileira sobre cultura 

organizacional em organizações públicas no período de 1997 a 2007, baixa produção na 



16 

 

temática e que os autores dos trabalhos não aparentam possuir continuidade de pesquisas 

nesta área. Parece não haver mais de três trabalhos publicados do mesmo autor sobre a 

temática no período analisado. Entre os 79 autores encontrados, apenas 18 publicaram mais de 

um artigo no período. Dos 47 artigos analisados no levantamento, 19,15% foram classificados 

como estudos exploratórios, 68,09% como estudos descritivos e 8,51% como estudos causais. 

Em 4,26% desses estudos, os autores não descreveram a natureza de sua pesquisa. Em relação 

à metodologia utilizada, 61,70% dos trabalhos analisados utilizam o método qualitativo, 

21,28% são de base quantitativa e 17,02% foram caracterizadas como utilizando a união de 

métodos qualitativos e quantitativos (SILVA e FADUL, 2010). Nesse sentido, o presente 

estudo vem contribuir para endossar as pesquisas do setor público sobre a temática com 

abordagem quantitativa.  

A extensiva pesquisa em comprometimento organizacional tem focado ao longo dos 

anos em estudos com uma grande diversidade de variáveis que o antecedem, principalmente 

em nível individual. Estudos que relacionem esse construto a antecedentes de níveis macro, 

como organizacionais ou culturais, não têm sido muito frequentes (BECKER et al., 2009). 

Meta-análises sobre comprometimento organizacional, como a de Mathieu e Zajac’s (1990) e 

Meyer et al. (2002), não se referem à cultura organizacional em seu todo, mas a seus 

componentes, tais como os valores. Entretanto, a relação entre a cultura organizacional e o 

comprometimento no trabalho tem sido sugerida por muitos estudiosos desde a origem dos 

estudos no tema, como Deal & Kennedy (1982); Peters & Waterman (1982); O’Reilly, 

Chatman, & Caldwell (1991); van Vianen (2000).  

Atualmente, pesquisadores internacionais desenvolveram estudos de forma a mostrar a 

cultura organizacional como antecedente do comprometimento, por exemplo, Nongo e 

Ikyanyon (2012), Ahmad et al. (2011), Joo (2010), Mathew e Ogbonna (2009), Song et al. 

(2009), Dirani (2009), Padma e Nair (2009) e Lahiry (1994). Porém, como bem aponta 

Ramalho (2008) em seu levantamento, no Brasil, entre 1997 e 2007, enquanto foram 

publicados 128 trabalhos científicos sobre cultura organizacional e 83 sobre 

comprometimento, apenas 3 trataram esses dois temas simultaneamente de forma que a 

cultura fosse considerada como antecedente do comprometimento.  

No levantamento bibliográfico em nível nacional para esta pesquisa, ressaltam-se os 

estudos de Naves e Coleta (2003) e Ramalho (2008) em empresas hoteleiras; de Borges et al. 

(2004) no âmbito universitário, mais especificamente dentro de uma biblioteca; de Lages 

(2010) em uma prestadora de serviços na área de análises de materiais e fluidos isolantes; e de 

Silva (2011) em uma organização do terceiro setor. Os autores fomentam a necessidade de 
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promover maiores investigações e em outros contextos. À semelhança do que propõe este 

estudo, Naves e Coleta (2003), Ramalho (2008), Lages (2010) e Silva (2011) usaram técnicas 

quantitativas, sendo que Silva (2011) e Ramalho (2008) utilizaram o instrumento de Cameron 

e Quinn (2011) e o de Meyer e Allen (1997) com uma quarta dimensão, a “afiliativa”, trazida 

por Medeiros (2003). Borges et al. (2004) utilizaram uma abordagem de triangulação 

qualitativa e quantitativa.  

Dentre os estudos citados acima, percebeu-se que não há foco em organizações 

públicas e de saúde, o que se assume como um diferencial deste trabalho. Buscou-se a 

aplicação de um survey em dois hospitais públicos mineiros para efeitos comparativos, 

constituindo esta pesquisa um estudo comparativo de casos.  Pôde-se constatar também que a 

temática “Cultura e Comprometimento” é relativamente incipiente e carece de maiores 

evidências empíricas no contexto nacional. É nesse sentido, que se situa a relevância 

acadêmica do presente estudo. Acredita-se que esta pesquisa contribuirá para endossar os 

resultados empíricos da relação da cultura como antecedente do comprometimento.  

Em termos práticos, os achados deste estudo possibilitarão, em termos da gestão 

hospitalar, trazer um olhar mais compreensivo e dinâmico da percepção dos indivíduos sobre 

a cultura organizacional e seu comprometimento no trabalho. Foi possível identificar as 

características da cultura das organizações e relacioná-las com o comprometimento 

organizacional. Isso possibilita mudanças na gestão em aspectos críticos que podem ser 

motivos de prejuízo no vínculo do trabalhador com a organização. Alinha-se assim, a uma 

cultura organizacional capaz de sustentar a execução efetiva das atividades e de criar um 

ambiente melhor para o empregado trabalhar e para o paciente se recuperar, por meio do 

comprometimento dos indivíduos. 

No que diz respeito à gestão alinhada às instâncias governamentais, esta pesquisa 

poderá embasar questionamentos e levantamentos sobre a necessidade de criação de políticas 

públicas no contexto estudado. As políticas públicas são espaços de mediação e gestão de 

conflitos sociais das sociedades contemporâneas (BRASIL, 2007). Os resultados e as análises 

do estudo poderão indicar pontos de atenção, tais como diferenças expressivas na percepção 

da cultura que podem dificultar a gestão e indecisão quanto à natureza do vínculo com a 

organização, além de outras questões que remetem a problemas amplos do sistema público de 

saúde. Nesse sentido, os resultados podem ser analisados e utilizados como oportunidades de 

melhoria para a Saúde Pública em seus órgãos competentes para os dois hospitais. O 

desenvolvimento de políticas públicas é essencial para o desenvolvimento econômico, social, 

político e ambiental, sendo importantes para lidar com os desafios, as contradições e as 
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dicotomias que se estabelecem nas relações entre Estado e sociedade (FERREIRA et al., 

2012). Nesse sentido, este trabalho pretende oferecer ganhos para os servidores destas 

organizações, assim como para os cidadãos que usufruem de seus serviços.   

Esta dissertação é dividida em cinco seções, incluindo esta Introdução. Na segunda 

seção descreve-se o referencial teórico; em que se apresenta a cultura organizacional, com 

suas perspectivas de análise, tipologias, estudos brasileiros e o setor público hospitalar; o 

comprometimento organizacional; e a cultura organizacional e comprometimento no trabalho. 

Na terceira seção desenvolve-se a metodologia, em que se caracteriza a pesquisa, definem-se 

a população e a amostra, bem como os procedimentos utilizados para a coleta e análise dos 

dados. Na quarta seção procede-se à apresentação e análise dos resultados. Por fim, na quinta 

seção formulam-se as considerações finais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para embasar teoricamente a pesquisa, o referencial teórico foi organizado em três seções: 

Cultura Organizacional; Comprometimento Organizacional; e Cultura Organizacional e 

Comprometimento no Trabalho. 

 

2.1 Cultura organizacional 

 

A palavra cultura tem origem nas áreas da Filosofia, Antropologia e Sociologia, e indica a 

maneira de viver, os modos adquiridos e transmitidos de uma geração para outra em 

determinada sociedade, seja essa progressista, tradicional ou primitiva (SILVA, 2011). 

Cultura, portanto, representa o modo de vida de determinado grupo social. Os estudos sobre 

cultura dentro das organizações se originaram na década de 1970, quando as empresas 

japonesas experimentaram grande crescimento, em contrapartida ao contexto de perda de 

competitividade das empresas norte-americanas (SENA, 2000; CACCIA, 2006; ÁVILA, 

2006; LOPES, 2010; MILAN et al., 2010; MORGAN, 2011; SILVA, 2011; RUSSO et al., 

2012). Interessava saber e entender como as organizações orientais transformaram-se em 

organizações de alto desempenho afetando o mundo ocidental. O modelo de gestão japonês 

pautava-se pelo envolvimento, pela participação e pela valorização da criatividade, bem como 

pelo desenvolvimento dos empregados. Em suma, a cultura das organizações japonesas 

parecia ser a explicação para o seu avanço. Nesse sentido, percebeu-se que o modelo racional 

e o comportamento científico utilizado pelas organizações ocidentais representavam um 

fracasso, em virtude da inibição do potencial humano devido à sua especialização (AKTOUF, 

1994).  

Os primeiros estudos sobre cultura organizacional, normalmente referenciados como 

marcos para a temática nos estudos organizacionais, são: On studying organizational cultures 

de Pettigrew (1979) e Concepts of Culture and Organizational Analysis de Smircich (1983), 

ambos norte-americanos. 

Pettigrew (1979) considera a cultura como um sistema de significados, que é público e 

coletivamente aceito por um grupo em determinado tempo. “Este sistema de termos, formas, 

categorias e imagens interpreta uma situação própria destas pessoas para elas mesmas” 

(PETTIGREW, 1979, p. 574). Ou seja, traz identidade ao grupo organizacional. O autor 

trouxe também a questão temporal ao estudo da cultura organizacional, possibilitando o 
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entendimento de que esta pode se modificar à medida em que o sistema de significados muda. 

Esta abordagem longitudinal consiste em tratar esses organismos como um sistema contínuo, 

com um passado, um presente e um futuro. Diante desse ponto de vista, o autor especula e 

debate sobre conceitos e processos que estariam associados à criação de culturas 

organizacionais concomitante ao nascimento das organizações. Em suma, ele traz para o 

comportamento organizacional termos sociológicos e antropológicos, tais como linguagem, 

ideologia, crenças, rituais e mitos, que formam um complexo simbólico para se entender 

cultura organizacional.  

 Aproximando-se da ideia de mudanças da cultura a partir de alterações no sistema de 

significados de Pettigrew (1979), Smircich (1983) trata a organização como um organismo 

adaptativo, que existe por meio de processos de trocas com o ambiente e que se trata também 

de um sistema de conhecimento. Ou seja, nas organizações os membros partilham e 

experienciam uma rede de significados, a cultura, construída a partir dos conhecimentos 

gerados e compartilhados no conjunto e que parece funcionar de uma maneira regular.  

Smircich (1983) avança o debate sobre cultura organizacional situando o campo de 

estudo como aquele em que considera que aspectos simbólicos influenciam a gestão ou, ainda, 

aquele que trata a gestão como uma atividade simbólica. A autora cita que em 1980, por meio 

de uma reportagem da revista Business Week, foi reconhecido no mercado que as 

organizações de negócio possuem uma cultura, considerando esta como “os valores difíceis de 

mudar que ditam o sucesso ou o fracasso” de uma organização (SMIRCICH, 1983). Em seu 

trabalho, a autora estabelece cinco interseções entre as teorias sobre “cultura” dentro da 

antropologia e as teorias sobre a “organização” dentro da teoria organizacional. O que se 

configura em cinco temáticas que abordam a cultura organizacional, são elas: gestão 

comparativa, cultura corporativa, cognição organizacional, simbolismo organizacional e 

processos inconscientes, e a organização. Percebe-se que o campo de estudo sobre cultura 

organizacional é vasto e diversificado no que diz respeito à sua própria definição e 

delimitação, pois variados são os pressupostos utilizados pelos pesquisadores do que seja 

“organização” e do que seja “cultura”.  

Tal fato motivou a busca de Smircich (1983) a buscar as convergências de 

pensamentos nas abordagens de cada um dos termos. A pesquisadora concluiu que, de forma 

geral, o conceito cultura organizacional é tratado de duas formas, que distinguem duas 

posições epistemológicas. A primeira numa perspectiva de que a organização tem uma 

cultura, e a segunda que trata a organização como uma cultura. A visão da cultura como uma 

variável organizacional considera que as organizações produzem traços culturais que afetam o 
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comportamento de seus membros, fornecendo a estes um senso de identidade e servindo como 

modelagem de comportamento. Considera-se que estes traços podem ser geridos, perpetuados 

ou modificados ao longo do tempo. A organização como uma cultura entende a cultura como 

raiz metafórica da organização. Ou seja, a organização é uma cultura. De uma perspectiva 

mais antropológica, essa visão considera que a cultura é expressa pela subjetividade e pela 

ação dos sujeitos, revelando um universo criado pela ação coletiva e mantido por significados 

compartilhados.  

A partir do estudo de Smircich (1983), vários outros trabalhos no contexto norte-

americano passaram a investigar a cultura organizacional. Deal e Kennedy (1982; 1983), 

Geertz (1983), Hofstede (1983), Schein (1983; 1984), Cameron e Ettington (1988), Ott 

(1989), Denison (1990), Frost et al. (1991), O’Reilly, Chatman e Caldwell (1991), Martin 

(1992), Trompenaars (1993) e Trice e Beyer (1993) impulsionaram esforços para explorar a 

temática em diversos âmbitos, desde a consolidação de definições e modelos, seus elementos 

e características, até a sua relação com a liderança e a cultura de um país, por exemplo. Desde 

então, a cultura organizacional firmou-se como um dos assuntos mais discutidos nos estudos 

organizacionais, devido à sua associação com o alto desempenho organizacional desde o seu 

surgimento. Deal e Kennedy (1982, p. 5) declararam que “uma cultura forte tem sido quase 

sempre a mola propulsora que está atrás das companhias de sucesso”. Ouchi (1981), Peters e 

Waterman (1982) também reforçaram esta relação.  

Um dos pioneiros na discussão sobre a influência da cultura nacional sobre a cultura 

organizacional, segundo Alcadipani e Crubellate (2003), foi Hofstede (1983), o qual define 

cultura organizacional como “a programação coletiva da mente que distingue os membros de 

um grupo de outro” (HOFSTEDE, 1983 p. 21). Ou seja, uma organização de outras. Hofstede 

(1983) defende a suma importância de se relevar aspectos da sociedade como fatores 

influenciadores da cultura dentro da organização, pois todo indivíduo é socializado no meio 

em que vive e leva para a organização em que trabalha aspectos dessa socialização. Tal ponto 

tenta abarcar a complexidade de entender a cultura dentro de uma organização. Além dos 

significados atribuídos pela troca de experiências dentro do ambiente organizacional, como 

aborda Smircich (1983), a dinâmica da cultura é influenciada pela “bagagem” trazida de 

outros contextos sociais do empregado. Nesse sentido, Cuche (1999, p. 220) concorda 

afirmando que a cultura de uma organização “é, ao mesmo tempo, o reflexo da cultura 

ambiente e uma produção nova elaborada no interior da empresa através de uma série de 

interações existentes em todos os níveis entre os que pertencem à mesma organização”. O 

autor coloca que não se pode estudar cultura organizacional independentemente do ambiente 
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que a cerca, pois a conjuntura das organizações modernas é a alta relação e dependência com 

seu ambiente, tanto no plano econômico quanto no plano sociocultural (CUCHE, 1999).  

Morgan (1996) também parte de um posicionamento semelhante aos demais ao 

declarar que as organizações são realidades sociais construídas de forma compartilhada. 

Morgan (1996) salienta que a estrutura organizacional, as regras, as políticas, os objetivos, as 

missões, as descrições de cargos e procedimentos operacionais regularizados desempenham 

uma função interpretativa, atuando como pontos primários de referência para o modo pelo 

qual as pessoas dão sentido aos contextos nos quais trabalham. Ou seja, trata-se da função 

interpretativa da cultura embasada nesses aspectos organizacionais. O autor ressalta que a 

cultura deve ser compreendida como um processo contínuo, proativo da construção da 

realidade, que dá vida ao fenômeno da cultura em sua totalidade. Ao compreender a cultura 

desta forma, esta passa a ser vista não mais como uma simples variável que as sociedades ou 

organizações possuem, mas como um fenômeno ativo, vivo, por meio do qual as pessoas 

criam e recriam os mundos em que vivem. Essa ideia é reforçada por Schein (2009, p. 247) 

quando define a cultura como  

[...] o conjunto padrão de suposições básicas demonstradas, inventadas, descobertas 

ou desenvolvidas por um dado grupo; que ensina a lidar com seus problemas 

externos de adaptação e internos de integração; que funcionou bem o bastante para 

ser considerado válido e, ainda, para ser ensinado aos novos membros do grupo 

como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas.  

Percebe-se que o autor relaciona a existência da cultura como um norte em relação aos 

problemas que a organização enfrenta, sejam externos ou internos. A cultura é, portanto, um 

modelo dinâmico, que é aprendido, transmitido e mudado conforme necessidade.  

É possível perceber que há complementares reflexões e definições sobre cultura 

organizacional. Podem-se entender as organizações como sistemas sociais localizados em 

determinado ambiente e sociedade. Portanto, são compostas por indivíduos que carregam 

consigo experiências e características desta sociedade. Estes indivíduos estão em contínua 

interação, trocando essas experiências e compartilhando-as entre si, formando uma rede de 

significados. Ou seja, criando uma cultura, a cultura organizacional que representa a forma 

correta de se pensar e agir. Porém, se for feita uma análise no que diz respeito a tratar a 

cultura como uma variável ou como uma metáfora da organização, provavelmente, não seria 

possível posicionar claramente esses autores. Essa impossibilidade se dá também porque essas 

visões podem ser conjuntamente trabalhadas, como bem aponta Gomes (2000). Gomes (2000) 
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e Bastos (2001) concordam que essas duas formas de definir cultura organizacional 

apresentada por Smircich (1983) são, de fato, as usuais. Mas Gomes (2000) defende que as 

duas abordagens não são incompatíveis, pois as organizações são uma cultura e, 

simultaneamente, têm uma cultura: “se cada organização tem uma cultura, isto é, um percurso 

histórico que a diferencia e a identifica, a um nível mais profundo, toda e qualquer 

organização é uma cultura” (GOMES, 2000, p. 19).  

Bastos (2001) afirma que seguir uma vertente ou outra para se tratar a cultura 

organizacional pressupõe usar estratégias metodológicas diferentes, mas não necessariamente 

incompatíveis. Nesse sentido, é possível perceber um desafio inerente ao estudo sobre cultura 

organizacional, que começa na forma de entendimento do termo que mais se adéqua à ótica 

do pesquisador e seus objetivos. Além dos enfoques mostrados por Smircich (1983), existem 

três perspectivas para entender a cultura organizacional, propostas por Martin (1992).  

A seção a seguir busca trazer as perspectivas de Martin (1992) e outras conceituações 

e perspectivas para estudar a cultura organizacional. 

 

2.1.1 Perspectivas de análise para se estudar a cultura organizacional 

 

Segundo Martin (1992), há três principais perspectivas pelas quais é possível entender a 

cultura organizacional: a de integração, a de diferenciação e a de fragmentação. A perspectiva 

integrativa foi a primeira a ser adotada nos estudos de cultura organizacional ainda na década 

de 1970 (MARTIN, 1992; DOMENICO et al., 2006). Na época, falava-se do interesse em 

construir uma cultura organizacional forte, no sentido de unitária, gerando um consenso em 

toda a organização, principalmente no que diz respeito ao conjunto de valores compartilhados. 

Nesta concepção integrativa, a cultura organizacional é entendida como uma propriedade de 

um sistema social estável e coeso, formado por pessoas que compartilham uma visão de 

mundo consensual. Na perspectiva de integração, a cultura é algo que a organização possui, 

como um recurso passível de ser gerenciado e, portanto, modificado (DOMENICO et al., 

2006). Esta perspectiva está intimamente ligada ao conceito de Schein (2009) apresentado 

acima. Para o autor, a necessidade de mudança da cultura se dá quando as soluções 

conhecidas não funcionam mais para resolver os problemas e os resultados almejados não 

estão sendo alcançados, levando, assim, a uma necessidade de adaptação às novas demandas 

do ambiente interno ou externo (SCHEIN, 1984). Os estudos que partem deste enfoque e 
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encontram inconsistências, conflito, ambiguidade ou, mesmo, diferenciação de culturas 

consideram-nos como evidência da ausência de uma cultura organizacional. 

Na segunda perspectiva, a de diferenciação, tratada por Martin (1992), a ideia central é 

considerar a cultura no plural. Ou seja, existem culturas assim como há padrões de 

interpretação diferenciados, já que os membros de uma organização são diferentes entre si em 

suas percepções, memórias, experiências, crenças e valores. Estas culturas são tratadas como 

“subculturas”. Martin (1992) afirma que nas organizações há grupos com diferentes interesses 

e objetivos e que o consenso existe apenas em cada subcultura. Nesse sentido, Motta e 

Vasconcelos (2002) tratam as subculturas como “cultura dos subgrupos organizacionais”, ou 

seja, subculturas dos indivíduos que possuem experiências de trabalho similares. Estes 

tendem a desenvolver valores e visões de mundo semelhantes no que se refere à sua prática 

profissional, uma espécie de identidade social do seu grupo funcional. A organização é 

entendida então como um conjunto de subculturas sobrepostas que se abrigam dentro de 

limites permeáveis, ou seja, que podem se assemelhar em determinados aspectos nessas 

fronteiras (DOMENICO et al., 2006). As subculturas podem coexistir em harmonia, mas 

também em conflito ou em indiferença entre si (PIRES e MACÊDO, 2006). Todavia, mesmo 

que as organizações contemplem diversos subgrupos de indivíduos que possuem seus 

próprios padrões culturais, formados a partir de suas experiências, “seus membros possuem 

acesso a alguns padrões culturais comuns, que só os membros daquela organização possuem, 

e que estabelecem as fronteiras do sistema organizacional” (MILAN et al., 2010, p. 4). 

Na terceira perspectiva de Martin (1992), a da fragmentação para se entender a cultura, 

a organização é considerada uma arena de interesses e jogos de poder em que não é possível 

uma coesão interna, mas apenas conflitos e ambiguidades. As relações entre as manifestações 

da cultura são complexas, contendo muitos elementos de contradição e confusão, não sendo 

possível o consenso defendido pela perspectiva integrativa nem consenso em determinada 

subcultura, pois ele é transitório e específico de determinada questão ou situação. O consenso 

produz afinidades de curta duração entre indivíduos, podendo ser rapidamente substituído por 

modelos diferentes à medida que outras questões ou situações emergem ou chamem a atenção 

(MILAN et al., 2010). A mudança, portanto, não ocorre em eventos pontuais de quebra da 

estabilidade, conforme entende a primeira perspectiva, mas sim de forma contínua. 

É possível relacionar a perspectiva de integração de Martin (1992) com a visão da 

cultura organizacional como uma variável apresentada por Smircich (1983). Ao mesmo 

tempo, pode-se notar que a visão da cultura como uma metáfora da organização e a 

complexidade subjetiva dos indivíduos, que é inerente a esse pensamento, se aproxima da 
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ideia da diferenciação, pelo agrupamento por pensamentos semelhantes e, ainda, da visão da 

fragmentação, em que há um nível de complexidade tão alto que o agrupamento não seria 

possível.  

Pretende-se, neste trabalho, trabalhar com a abordagem integrativa da cultura 

organizacional, atentando-se para as considerações da perspectiva de diferenciação no que diz 

respeito à existência de subculturas. Como visto anteriormente, Schein (1985) ao defender 

que a cultura é um conjunto padrão de suposições básicas de um grupo que é ensinado a 

novos membros como a forma correta de pensar e agir, possui uma ideia integrativa e 

consensual da cultura organizacional. Porém, o autor atenta para a questão das subculturas, 

defendendo até que o surgimento delas é uma consequência natural, própria do ciclo de vida 

das organizações. Schein (2009) coloca que essas variações são substanciais e que isso sugere 

que pode não ser apropriado falar da cultura de uma empresa, mas sim de uma cultura maior, 

forte, e de subculturas que refletem a cultura maior, mas que também as diferencia de maneira 

importante.  

Cameron e Quinn (2006) também possuem uma postura integrativa e reconhecem na 

cultura elementos de diferenciação e fragmentação. Contudo, consideram que a força da 

cultura está na habilidade de fazer com que as pessoas continuem juntas, de forma a superar a 

fragmentação e a ambiguidade, características do ambiente externo, conduzindo a empresa na 

direção do sucesso. À semelhança do que afirmam Motta e Vasconcelos (2002), os autores 

colocam que as subculturas são formadas em unidades de trabalho semelhantes, como os 

departamentos, e que, como Schein (2009) argumenta, estas contêm elementos comuns e 

típicos da organização como um todo. Nesse sentido, o posicionamento e os argumentos de 

Schein (2009) e Cameron e Quinn (2006) para se entender a cultura organizacional serão os 

norteadores deste estudo.  

Na próxima seção, apresentam-se abordagens e vertentes, diagnósticos e tipologias 

sobre cultura organizacional, com base na perspectiva de integração de Martin (1992) e 

naquela que considera a cultura como uma dinâmica mutável, que pode ser administrada, 

apresentada por Smircich (1983), mas que leve em consideração as particularidades da 

perspectiva de diferenciação, as subculturas. 
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2.1.2 Tipologias de cultura organizacional 

 

Entende-se que modelos, ou tipologias, de cultura não correspondem à realidade 

organizacional como um todo, mas são construções teóricas que permitem que se busque a 

generalização de um objeto, quando definida certa visão ou abordagem, funcionando como 

recurso metodológico (FREITAS, 1991). A literatura é vasta em instrumentos que visam 

caracterizar, mensurar e conhecer melhor a cultura organizacional. Estudos como o de Jung et 

al. (2009) permitem o conhecimento de sua vastidão. Os autores fizeram uma busca em 11 

bases de dados e encontraram 70 instrumentos para explorar a cultura organizacional. Embora 

os autores tenham encontrado ambiguidades em relação à nomenclatura e ao conteúdo, pois 

alguns instrumentos com nomes diferentes eram similares e alguns com nomes similares 

possuíam um conteúdo diferente, a quantidade ainda é grandiosa. Assim como é ampla a 

quantidade de instrumentos disponíveis, diversa é também a abordagem sobre cultura inerente 

a eles. A escolha deve ser tomada com base nos objetivos da pesquisa; ou seja, no que se 

pretende conhecer em relação à cultura organizacional (JUNG et al., 2009). As tipologias 

trabalhadas nesses instrumentos partem de algumas dimensões básicas para identificar 

determinados tipos nos quais as culturas podem ser classificadas, muito embora os tipos puros 

dificilmente sejam encontrados (FERREIRA et al., 2009). 

Analisando o contexto da IBM, Hofstede (1991) desenvolveu um estudo quantitativo 

com funcionários de subsidiárias da empresa ao redor do mundo. A pesquisa que abrangeu 50 

países e visava identificar diferenças nos sistemas nacionais de valores. O autor caracterizou 

as culturas nacionais com base em cinco dimensões de análise:  

a) Distância do poder,  

b) Aversão à incerteza,  

c) Individualismo versus o coletivismo,  

d) Masculinidade versus a feminilidade e, por fim,  

e) Orientação para o curto ou longo prazo.  

A distância do poder refere-se ao grau que os indivíduos esperam de uma estrutura 

hierárquica que enfatize as diferenças e o status entre subordinados e superiores ou, em 

contrapartida, de uma estrutura organizacional que seja mais horizontalizada. A segunda 

dimensão diz respeito à aversão à incerteza; ou seja, se as organizações possuem a postura de 

evitar decisões de risco (alta aversão à incerteza) ou se possuem uma gestão com baixa 

aversão à incerteza, com direção mais adaptável e em busca de novos desafios. A terceira 

dimensão se trata do individualismo versus coletivismo no ambiente de trabalho ou, em outras 
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palavras, se a organização possui sistemas de controle explícitos capazes de assegurar o 

cumprimento das normas e de prevenir o desvio delas, promovendo um contexto de trabalho 

mais individualista, ou ao contrário, se a organização possui sistemas de controle que são 

normativos, e não mais formais, o que promove o convívio e a troca de experiências, ou seja, 

um ambiente mais coletivista. A quarta dimensão é sobre a masculinidade versus feminilidade 

das organizações. Hofstede (1991) considera que se a organização possui aspectos no trabalho 

como ganância, busca por desafios e cumprimento de metas, rigidez e egoísmo, ela assume 

um perfil masculino. Se opera em um ambiente embasado na cooperação, na segurança e no 

empenho, possui um perfil feminino. Por fim, a última dimensão diz respeito à orientação 

para o curto ou o longo prazo. A orientação para o longo prazo é norteadora de valores para 

ganhos no futuro, por meio da economia (poupando) e da persistência, e a orientação para o 

curto prazo estabelece valores dirigidos em direção ao passado e ao presente, como o respeito 

às tradições, por exemplo. 

 O’Reilly, Chatman e Caldwell (1991) desenvolveram um instrumento intitulado 

Organizational Culture Profile (OCP), que tem como função estudar o alinhamento da 

cultura pessoal do trabalhador com a cultura organizacional ou, ainda, indicar como os 

empregados percebem a cultura organizacional e o grau de congruência entre os seus valores 

e os da organização. Ou seja, este modelo trata a cultura organizacional como o conjunto de 

valores que norteiam a organização. Atualmente, configura-se no cenário internacional como 

o instrumento mais utilizado nas pesquisas de cultura organizacional (FERREIRA et al., 

2009).  

Segundo O’Reilly et al. (1991), muitos estudos têm mostrado que o alinhamento entre 

os valores individuais e os da organização é importante para produzir comprometimento, 

construto presente neste estudo, satisfação no trabalho e um bom desempenho dentro das 

organizações. O’Reilly et al. (1991) definiram que a cultura organizacional pode ser 

caracterizada nos seguintes fatores:  

a) Inovação e aceitação de riscos – as pessoas na organização tendem a ser 

inovadoras, a assumir riscos. Ou seja, buscam aproveitar oportunidades e 

experimentar situações diferentes. 

b) Estabilidade – as pessoas na organização tendem a ser cuidadosas em seus atos, 

buscam manter o status e têm forte orientação para regras, preferindo a segurança. 

c) Orientação para pessoas – o respeito pelo indivíduo, a cordialidade, a tolerância 

são valores presentes. Os gerentes se preocupam como suas decisões repercutirão 

nas pessoas da organização. 
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d) Orientação para resultados – na organização, o ambiente fornece tendências para a 

ação e grandes expectativas. O resultado final é o maior objetivo, maior, inclusive, 

que os meios e técnicas para atingi-lo. 

e) Atenção aos detalhes – há busca pela precisão e máximo cuidado com detalhes e 

análises. 

f) Orientação para equipes – o trabalho é organizado em equipes e colaborativo, 

havendo preocupação com as pessoas. 

g) Agressividade – a organização é composta por pessoas mais competitivas do que 

passivas. 

O OCP contém 54 declarações de valor que podem, genericamente, capturar os 

valores individuais e organizacionais. A congruência entre o indivíduo e a cultura da empresa 

pode ser calculada por meio da correlação do perfil de valores organizacionais com o perfil de 

preferências do indivíduo. O’Reilly et al. (1991) afirmam que as características da 

organização, ou seja, os valores importantes, podem ser expressos na forma de normas ou de 

expectativas compartilhadas de como se comportar ou de quais atitudes são adequadas. Nesse 

sentido, os indivíduos são capazes de conhecê-los.  

Em seu trabalho, os autores, para testarem a hipótese geral de que a congruência 

indivíduo-organização estaria relacionada com os resultados do trabalho, mediram uma série 

de fatores, tais como o comprometimento, a satisfação no trabalho e a intenção de sair (turn 

over) da organização. O comprometimento normativo conhecido no modelo de Meyer e Allen 

(1997) se pauta no envolvimento do trabalhador com base na aceitação deste em relação aos 

valores da organização. Os autores o definiram com base em oito itens do questionário. Os 

resultados demonstraram que quanto maior o alinhamento entre a cultura pessoal e a cultura 

organizacional maiores são o comprometimento e a satisfação no trabalho e, 

consequentemente, menor é o turn over.  

Schein (2009) comenta que vários são os termos na literatura para se referir ao que os 

membros de um grupo compartilham ou assumem em comum, tais como normas, valores, 

padrões de comportamento, rituais, tradições, dentre outros. O autor buscou organizá-las 

relacionando seus conceitos com os principais autores que as mencionam. Essas informações 

podem ser encontradas no Quadro 1. Porém, o autor salienta a importância de se reconhecer e 

utilizar a palavra cultura, por esta acrescentar vários outros elementos críticos ao conceito de 

compartilhamento: estabilidade estrutural, profundidade, extensão e padronização ou 

integração.  
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Regularidades comportamentais observadas quando as pessoas interagem: a 

linguagem que usam, os costumes e tradições que se desenvolvem e os rituais que 

empregam em ampla variedade de situações (GOFFMAN, 1959, 1967; JONES, MOORE 

E SNYDER, 1988; TRICE E BEYER, 1993, 1985; VAN MAANEN, 1979b).  

Normas do grupo: os padrões e valores implícitos que se desenvolvem em grupos de 

trabalho, como a norma particular “um dia de trabalho justo por um pagamento diário 

justo” que se difundiu entre os trabalhadores do Bank Wiring Room nos estudos de 

Hawthorne (HOMANS, 1950; KILMAN E SAXTON, 1983).  

Valores expostos: princípios e valores articulados, publicamente anunciados, que o 

grupo declara ao tentar atingir, como “qualidade de produto” ou “liderança em preço” 

(DEAL e KENNEDY, 1982, 1999).  

Filosofia Formal: políticas amplas e princípios ideológicos que guiam as ações de um 

grupo perante os acionistas, empregados, clientes e outros stakeholders, como o altamente 

divulgado “HP Way” da Hewlett-Packard (OUCHI, 1981; PASCALE e ATHOS, 1981; 

PACKARD, 1995).  

Regras do jogo: regras implícitas, não escritas, difundidas por toda a organização; “os 

macetes” que um novato deve aprender para tornar-se membro aceite “o jeito que fazemos 

as coisas aqui” (SCHEIN, 1968, 1978; VAN MAANEN, 1979a, 1979b; RITTI e 

FUNKHOUSER, 1987).  

Clima: sentimento transmitido em um grupo pelo layout físico e o modo que os 

membros da organização interagem entre si, com clientes ou outros públicos externos 

(ASHKANASY, WILDEROM e PETERSON, 2000; SCHNEIDER, 1990; TAGIURI e 

LTWIN, 1968).  

Habilidades natas: competências especiais demonstradas pelos membros de um grupo 

para realizar certas tarefas, habilidades de fazer certas coisas que passam de geração a 

geração, sem necessariamente estar articuladas por escrito (ARGYRIS e SCHON, 1978; 

COOK e YANOW, 1993; HENDERSON e CLARK, 1990; PETERS e WATERMAN, 

1982). 

Hábitos de pensar, modelos mentais e paradigmas linguísticos: modelos cognitivos 

compartilhados que guiam as percepções, o pensamento e a linguagem usada pelos 

membros de um grupo e que ensinada aos novos membros no início do processo de 

socialização (Douglas, 1986; Hofstede, 2001; Van Maanen, 1979b; Senge et al., 1994).  

Significados partilhados: entendimentos emergentes criados por membros do grupo à 

medida que interagem entre si (Geertz, 1973; Smircich, 1983; Van Maanen e Barley, 

1984; Weick, 1995).  

 

Quadro 1 - Categorias usadas para descrever cultura 
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Continuação Quadro 1 - Categorias usadas para descrever cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Schein (2009, p. 12-13). 

 

Em relação à estabilidade estrutural, Schein (2009) explica que quando se fala sobre 

algo “cultural” este não é apenas compartilhado, como também é estável, porque define o 

grupo. Quando se atinge um nível de identidade de grupo, a força de estabilização não será 

facilmente abandonada. Entende-se que a cultura sobrevive mesmo quando alguns membros 

deixam a organização (SCHEIN, 2009, p. 13). A cultura, portanto, é difícil de ser mudada 

porque os membros do grupo valorizam a estabilidade no que ela fornece de significado e 

previsibilidade. 

No que diz respeito à profundidade, Schein (2009) defende que a cultura é a parte mais 

profunda, frequentemente inconsciente, de um grupo. Trata-se de algo menos tangível e 

menos visível do que as outras partes. Desse ponto de vista, a maioria dos conceitos utilizados 

para se referir à cultura significa manifestações culturais, e não captam em essência o que se 

entende por cultura. O autor argumenta, por fim, que à medida que se ganha profundidade 

também se atinge estabilidade. 

A extensão trazida por Schein (2009) diz respeito à característica da cultura de cobrir 

todo o funcionamento de um grupo. Segundo o autor, a cultura é universal – influencia todos 

os aspectos de como uma organização lida com sua tarefa principal, seus vários ambientes e 

suas operações internas (SCHEIN, 2009, p. 14). Nesse aspecto, Schein (2009) finaliza 

salientando que nem todos os grupos possuem cultura nesse sentido, mas o conceito conota 

que quando se refere à cultura de um grupo refere-se a todas as suas operações. 

O último elemento crítico da cultura trazido por Schein (2009) é a padronização, ou 

integração. Segundo ele, trata-se de uma característica que traz ainda mais estabilidade na 

formação de um paradigma maior, ou gestalt, que vincula os vários elementos e que se situa 

 “Metáforas raízes” ou símbolos de integração: as formas pelas quais os grupos se 

desenvolvem, que podem ou não ser apreciadas conscientemente, mas tornam-se inseridos 

nos prédios, layouts de escritórios e outros artefatos materiais do grupo. Este nível da 

cultura reflete a resposta emocional e estética dos membros em contraste com a resposta 

cognitiva ou avaliativa (GAGLIARDI, 1990; HATCH, 1990; PONDY, FROST, 

MORGAN E DANDRIDGE, 1983; SCHULTZ, 1995).  

Rituais e celebrações formais: maneira pelas quais um grupo celebra eventos-chave 

que refletem valores importantes ou “passagens” importantes dos membros, tais como 

promoções, conclusão de projetos e marcos importantes (DEAL e KENNEDY, 1982, 

1999; TRICE e BEYER, 1993). 
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Artefatos visíveis

Valores compartilhados

Pressupostos básicos

Estrutura e processos visíveis da organização.

Estratégias, metas e filosofias (justificativas do suporte).

Inconscientes, crenças mais significativas, percepção, 

pensamento e sentimentos (determinadores de valores e 

ação).

em um nível mais profundo. Os rituais, o clima, os valores e os comportamentos vinculam-se 

em um todo coerente. Essa padronização, ou integração, é a essência do que se entende por 

“cultura”. O autor utiliza uma passagem de Weick (1995) para explicar que a padronização, 

ou integração, deriva da necessidade humana de tornar o ambiente de convívio o mais 

sensível e ordenado possível. Essa organização reduz a ansiedade e desenvolve uma visão 

mais consistente e previsível de como as coisas são e como deveriam ser, formando, assim, a 

cultura organizacional.  

Em relação ao seu diagnóstico, Schein (2009) propõe que a cultura organizacional 

pode ser entendida por meio de três níveis: os artefatos visíveis, os valores compartilhados e 

os pressupostos básicos, representados na Figura 1. Na superfície estão os artefatos que 

incluem os fenômenos que alguém vê, ouve e sente quando encontra um novo grupo com uma 

cultura não familiar (SCHEIN, 2009, p. 24). Os artefatos são a arquitetura do ambiente físico, 

a linguagem, a tecnologia e os produtos, as criações artísticas, o estilo incorporado no 

vestuário, as maneiras de comunicar, as manifestações emocionais, os mitos e as histórias 

contadas sobre a organização, as listas explícitas de valores, os rituais e as cerimônias 

observáveis, os processos organizacionais, as descrições formais, os gráficos e os diagramas 

organizacionais, dentre outros. Segundo o autor, os artefatos são fáceis de serem percebidos, 

mas difíceis de serem interpretados. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Schein (2009). 

 

É imprudente tentar inferir suposições mais profundas a partir apenas de artefatos, pois 

as interpretações de alguém inevitavelmente serão projeções de seus sentimentos e reações. 

Segundo Schein (2009), o entendimento do significado dos artefatos requer convívio, porém o 

Figura 1 - Níveis da cultura organizacional 
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conhecimento dos artefatos pode se dar com a análise dos valores, as normas e as regras 

assumidos, que fornecem os princípios operacionais do dia a dia e pelo quais os membros do 

grupo orientam seu comportamento. 

No que diz respeito aos componentes dos artefatos, os rituais e as cerimônias, Deal e 

Kennedy (2000) entendem que são importantes não só para a identificação de uma cultura 

forte, mas também para a preservação desta mesma cultura. Segundo eles, “sem eventos 

expressivos qualquer cultura morre. Na ausência de cerimônias ou rituais importantes, valores 

não tem impacto algum” (DEAL e KENNEDY, 2000, p.63). Neste sentido, os rituais e 

cerimônias, bem como os demais elementos componentes dos artefatos, possuem a função de 

preservar os valores necessários à manutenção da organização (SILVA e FADUL, 2010). 

Caso contrário, a organização deixa de ser vista como uma unidade totalmente integrada e 

passa a ser vista como um conjunto de indivíduos que em alguns momentos podem ter valores 

totalmente compartilhados entre todos e em outros alguns valores só conseguem ser 

compartilhados por determinados indivíduos. Os valores compartilhados expressam o que as 

pessoas reportam ser a razão de seu comportamento, o que, na maioria das vezes, envolve 

idealizações e racionalizações. As razões subjacentes ao seu comportamento permanecem 

escondidas ou inconscientes. Por isso, Schein (2009) salienta a dificuldade de identificar os 

valores pela observação direta. As estratégias, as metas e as filosofias carregam os valores 

compartilhados, e, portanto, devem ser conhecidas.  

Os pressupostos básicos representam o nível mais profundo da cultura organizacional. 

São, normalmente, inconscientes e determinam como os membros do grupo percebem, 

pensam e sentem. Schein (2009) explica que à medida que certos valores compartilhados pelo 

grupo conduzem a determinados comportamentos e esses se mostram adequados para 

solucionar problemas, o valor é gradualmente transformado em um pressuposto inconsciente 

de como as coisas realmente são. Diz respeito então às crenças, às percepções e aos 

sentimentos inconscientes e, portanto, são difíceis de mudar. Apesar de auferirem ordem e 

consistência na orientação da ação do ser humano, é possível a coexistência de pressupostos 

incompatíveis e inconsistentes em uma organização.  

Como mostrado na Figura 1, os níveis interagem; ou seja, os níveis inferiores são 

fundamentais para o entendimento dos artefatos visíveis que, por sua vez, são representações 

e reforçadores dos valores e pressupostos básicos. A compreensão da cultura de uma 

organização implica a discussão de seus pressupostos básicos. Schein (2009) propõe um 

conjunto de categorias, uma metodologia específica, para o estudo profundo da cultura de 

uma organização: 
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a) Analisar o teor e o processo de socialização dos novos membros. 

b) Analisar as respostas a incidentes críticos da história da organização. 

c) Analisar crenças, valores e convicções dos criadores ou portadores da cultura. 

d) Explorar, junto a pessoas da organização, as observações surpreendentes 

descobertas durante as entrevistas, o que auxiliará no processo de desvendar as 

premissas básicas e seu padrão de interação, para formar o paradigma cultural. 

De acordo com o autor, a primeira categoria sobre o processo de socialização 

possibilitará ao pesquisador conhecer alguns elementos da cultura organizacional, pois neste 

processo serão sempre transmitidas características da organização para os novos membros do 

grupo. Schein (2009), no entanto, afirma que por esse meio a apreensão é apenas superficial, 

uma vez que o âmago de uma cultura não será revelado nas regras de comportamento 

ensinadas aos novatos. Nesse sentido, ele atenta que as respostas a incidentes críticos da 

história da organização podem mostrar de forma mais clara como as pessoas agem naquele 

ambiente; ou seja, como é a cultura. Para isso, faz-se necessário conhecer o que os veteranos 

têm a dizer. Ainda no que diz respeito à história da organização, Schein (2009) expõe a 

importância de se conhecer os criadores, os líderes e suas posturas no que diz respeito a 

valores, crenças e convicções. Como ele próprio mostra, a cultura é formada pela interação 

espontânea em um grupo, que passa a adotar padrões e normas de comportamento e que em 

um âmbito mais formalizado, tais como as organizações, a cultura é formada por um 

indivíduo, aquele que cria o grupo ou se torna seu líder (SCHEIN, 2009, p. 15).  Portanto, faz-

se preponderante analisar seus criadores. Por fim, o autor defende uma interação mais 

próxima com as pessoas da organização para debater os achados; ou seja, dar significação 

válida às descobertas das categorias anteriores. 

Cameron e Quinn (1996) formularam uma estrutura de valores competitivos para se 

estudar a cultura organizacional, chamada Organizational Culture Assessment Instrument 

(OCAI). Pode-se perceber que esta abordagem diz respeito ao nível intermediário de Schein 

(2009) para a análise da cultura organizacional: valores compartilhados. Os autores buscaram, 

a partir de 39 indicadores de efetividade organizacional, derivar estatisticamente duas 

dimensões bipolares para as organizações. O modelo foi elaborado a partir de pesquisa 

empírica, de forma a assegurar um alto grau de congruência com os esquemas formados pelas 

pessoas nas organizações no que diz respeito à forma de pensar, seus valores e premissas. 

Cameron e Quinn (1996, p. 48) enfatizam a importância de se mensurar e de conhecer melhor 

a cultura organizacional, devido ao ambiente turbulento que caracteriza o mundo dos negócios 

atualmente. 
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A primeira dimensão bipolar diferenciou critérios de efetividade que enfatizavam a 

flexibilidade e o dinamismo versus estabilidade e controle. Isso significa que algumas 

empresas são eficazes porque mudam e inovam, enquanto outras, em função de serem 

tradicionais, tornam-se previsíveis e mecanicistas, o que, apesar de parecer contraditório, é 

possível, dependendo dos setores em que atuam (DOMENICO et al., 2006). A segunda 

dimensão bipolar relacionou o foco interno e a integração versus o foco externo e a 

diferenciação. Ou seja, se as organizações atingem a efetividade pelas características 

harmoniosas internas pautadas na integração e na unidade de seus membros ou se a 

efetividade se dá pela diferenciação e na competição com as demais organizações do seu 

mercado.  

 Dispostas em quadrantes, essas duas dimensões bipolares originam quatro tipos 

centrais de cultura organizacional (Figura 2): a cultura clã – com ênfase na flexibilidade e 

foco interno; adocrática – com ênfase na flexibilidade e foco externo; hierárquica – com 

ênfase na estabilidade e foco interno; e orientada para o mercado – ênfase na estabilidade e 

foco externo.  

O instrumento analisa a cultura organizacional por meio de seis dimensões, a saber:  

a) Características dominantes  

b) Liderança 

c) Gestão organizacional 

d) Coesão organizacional 

e) Ênfases estratégicas 

f) Critérios para o sucesso 

As características dominantes dizem respeito àqueles atributos que normalmente 

definem a organização para os seus membros. A liderança trata-se do posicionamento do 

líder, como ele se porta dentro da organização e diante de sua equipe. A gestão organizacional 

diz respeito ao modo como os empregados são guiados, o que é encorajado em seu trabalho. 

Por sua vez, a coesão organizacional diz respeito à “cola” que mantém a organização unida; 

ou seja, sob quais valores e princípios as pessoas trabalham. As ênfases estratégicas tratam de 

qual norteamento a organização tem no longo prazo perante o seu ambiente interno e o 

mercado em que atua. Por fim, os critérios para o sucesso dizem respeito ao que é essencial 

que seja alcançado para ser considerada uma organização de sucesso. Cada tipo de cultura 

tratará essas dimensões de maneira diferente e única, com base nas dimensões bipolares 

apresentadas acima. 
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Fonte: Cameron e Quinn (2006, p. 36) 

 

A cultura clã é tipificada como um lugar amigável para se trabalhar, onde as pessoas 

compartilham muito de si mesmas; ou seja, há interação e informalidade. É como uma 

extensão da família com melhores amigos no trabalho. Os líderes são vistos como mentores, 

coaches e, em algumas situações, como figuras paternas. A organização é unida por valores 

como lealdade, tradição e colaboração. Segundo os autores, há um alto comprometimento 

com o trabalho. O trabalho em equipe, a participação e o consenso são encorajados. A 

organização clã enfatiza os benefícios de longo prazo no desenvolvimento individual e atribui 

grande importância à coesão e à moral. O sucesso é definido em termos de sensibilidade com 

os clientes e da preocupação com as pessoas (CAMERON e QUINN, 2011). 

Cameron e Quinn (2011) define a cultura adocrática como aquela caracterizada como 

dinâmica, empreendedora e de ambiente de trabalho criativo. As pessoas assumem riscos 

constantemente e experimentam o novo. A liderança efetiva é visionária, inovadora e possui 

uma gestão voltada para o risco. O que integra a organização é o comprometimento com a 

experimentação do novo. A ênfase estratégica está em ser vanguarda em conhecimento 

inovador com seus produtos e ou serviços. A organização estimula a iniciativa individual e a 

liberdade. Prontidão para a mudança e enfrentamento de novos desafios são importantes. No 

Figura 2 - Valores competitivos e culturas organizacionais 
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longo prazo, a organização foca no rápido crescimento e na aquisição de novos recursos. Para 

esta cultura o sucesso significa a produção de produtos e serviços únicos e originais. 

A cultura hierárquica é caracterizada como um ambiente de trabalho formalizado e 

estruturado para se trabalhar. Procedimentos e processos bem definidos guiam as ações das 

pessoas. Os líderes são eficientes, bons coordenadores e organizadores e experts. O mais 

crítico é manter a organização em bom funcionamento. O que a mantém integrada são as 

regras formais e políticas. As preocupações de longo prazo da organização são a estabilidade 

e a performance, com previsibilidade e eficiência. O sucesso é definido em termos de entrega 

confiável, programação sem contratempos e baixo custo. Tal cultura pode ser também tratada 

como burocrática (CAMERON e QUINN, 2011). 

A quarta e última tipologia de cultura de Cameron e Quinn (2011) é a de mercado. 

Esta cultura é orientada para resultados e sua maior preocupação é ter o trabalho feito. As 

pessoas são competitivas e orientadas para o alcance de seus objetivos. Os líderes têm uma 

postura rígida e exigente para com os liderados em prol das metas, possuindo, assim, aspectos 

de competidores. A coesão organizacional está no objetivo de vencer e de se superar e ter 

reputação. A preocupação no longo prazo da cultura de mercado está em ações competitivas e 

no alcance de objetivos mensuráveis e metas. O sucesso é definido pela participação no 

mercado e pela penetração em novos ambientes. Ter preços competitivos e liderança de 

mercado são importantes. 

 Os autores afirmam que uma organização pode possuir as quatro tipologias de cultura 

propostas e que essas podem variar em maior ou menor grau. Nesse sentido, cada organização 

é enxergada com um perfil cultural distinto e próprio, com nuanças de cultura clã, adocrática, 

hierárquica e de mercado simultaneamente. Cameron e Quinn (2011) afirmam que os perfis 

de cultura identificam os elementos mais relevantes dos pressupostos básicos tratados por 

Schein (2009): estilos e valores dominantes de uma organização. O modelo de Cameron e 

Quinn (1996) é considerado por Silva (2011) um instrumento eficaz para definir o tipo de 

cultura organizacional, interpretar os seus atributos e estudá-la em termos comparativos.  

 É importante salientar que o questionário possui uma escala ipsativa (Apêndice A). 

Uma escala ipsativa é formada quando a soma de valores possíveis de cada indivíduo é a 

mesma. É um questionário com escolha forçada para respostas individuais, com pesos que 

representam um número de pontos distribuídos entre um conjunto de opções, indicando 

preferências do respondente (BARON, 1996; BERGE, 1999). Cameron e Quinn (2011, p. 

160) apontam que a as vantagens desta escala está no fato de ela salientar as particularidades 
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culturais da organização avaliada, na medida em que força os respondentes a indicarem as 

diferenças para cada dimensão analisada. 

 Este estudo utilizou o modelo de Cameron e Quinn (2011) na coleta de dados. 

Acredita-se que, por este estudo tratar de uma perspectiva integrativa de cultura, 

considerando-a como um componente coeso da organização e que determina o dia a dia e a 

orientação da organização e que pode sofrer determinadas diferenciações em grupos 

específicos, o instrumento Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) em questão 

possibilitou conhecer mais intimamente a opinião dos trabalhadores sobre a sua organização, 

com base nas seis dimensões, as quais abarcam de forma significativa aspectos relevantes das 

organizações, por remeter aos pressupostos, valores, liderança, gestão, estratégia e 

comportamento. O seu uso possibilitou também identificar se há um padrão de opinião sobre 

a cultura ou se há diferenças, permitindo realizar inferências interessantes. 

 

2.1.3 Estudos brasileiros sobre cultura organizacional 

 

Como dito anteriormente, o movimento de estudo da cultura organizacional originou-se 

particularmente nos Estados Unidos, no contexto econômico de recessão, em contrapartida à 

realidade oriental, com grande desenvolvimento do Japão, devido à influência de sua cultura 

na formação da cultura das organizações. Os trabalhos desenvolvidos ganharam proporções 

globais. No Brasil, segundo Alcadipani e Crubellate (2003), os estudos sobre cultura 

organizacional surgiram impulsionados pelos achados de Hofstede (1984), que estudou 

também a realidade brasileira em seu trabalho.  

Hofstede (1984) identificou o Brasil como um país com uma cultura hierárquica que 

tende ao estabelecimento de relações de dependência ou crítica radical em relação às 

instâncias de poder – isto é, com elevada distância de poder, com predominância de atitudes 

voltadas a evitar incertezas e os riscos e com clara orientação do comportamento para o longo 

prazo. Foi identificado também o padrão cultural brasileiro como mais coletivista, com 

interação social intensa e, ainda, uma leve predominância de características típicas da 

feminilidade. 

No levantamento bibliográfico em periódicos e congressos nacionais, no período de 

1991 a 2000, sobre os estudos que trataram a cultura organizacional brasileira, Alcadipani e 

Crubellate (2003) afirmam que o estudo de Hofstede tornou-se amplamente replicado e 

referenciado em artigos brasileiros, constituindo-se um forte influenciador da concepção da 
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cultura brasileira desenvolvida na teoria organizacional e administrativa do país. Os autores 

comentam que tais artigos propunham analisar diferenças de estilos gerenciais e explicá-las a 

partir das diferenças culturais nacionais apontadas por Hofstede (ALCADIPANI e 

CRUBELLATE, 2003, p. 68). Uma das pesquisas mais destacadas nesse sentido, de acordo 

com eles, foi a de Barros e Prates (1996). 

Barros e Prates (1996) objetivaram identificar elementos e parâmetros culturais 

brasileiros a serem considerados, tanto por dirigentes em decisões sobre a implementação de 

formas modernas de gerenciamento criadas em outros países, quanto por dirigentes de 

multinacionais que buscavam se adequar à cultura brasileira. Somado ao referencial de 

Hofstede (1984), os pesquisadores utilizaram Roberto DaMatta e Lívia Barbosa para tentar 

desvendar “o estilo brasileiro de administrar”. A pesquisa foi realizada a partir de uma 

metodologia quantitativa, com o emprego de questionários aplicados em 2.500 dirigentes e 

executivos de 520 empresas de grande e médio porte localizadas nas regiões Sudeste e Sul. 

Chegaram a construir uma proposta daquilo que acreditam ser “um modelo de ação cultural 

brasileiro na gestão empresarial” (Barros e Prates, 1997, p. 55). Os autores concluíram que a 

cultura brasileira possui como pontos principais o formalismo, a flexibilidade, a lealdade às 

pessoas e o paternalismo. A impunidade seria fator chave para garantir o funcionamento deste 

sistema. 

 Os estudos então desenvolvidos na realidade brasileira sobre cultura e organizações, 

como é o caso de Aidar et al. (1995), Prestes Motta (1997) e Freitas (1997), assumiram o 

formato de ensaios e pesquisas bibliográficas que objetivavam relacionar, numa perspectiva 

histórica e sociológica, a relação da formação da cultura nacional e como esta se relacionaria 

com valores e padrões de comportamento encontrados nas organizações (ALCADIPANI e 

CRUBELLATE, 2003). Os estudiosos caracterizam o Brasil como uma terra de contrastes, 

onde a cultura é marcada por heterogeneidade e complexidade, porém com traços específicos 

recorrentes e que estão presentes nas organizações, tais como a hierarquia, o paternalismo, a 

malandragem e “o jeitinho”.  

Alcadipani e Crubellate (2003) apontam três características dos estudos sobre a cultura 

organizacional brasileira. A primeira consideração diz respeito à influência de Hofstede 

(1984) que, de forma geral, tem seus preceitos aceitos de forma não problematizada. A 

segunda trata da ausência de estudos empíricos – a maioria dos estudos é teórica, com a 

análise dos traços culturais nacionais, desde suas origens históricas, sobre as organizações – e, 

quando empíricos, trata-se de estudos restritos aos casos de organizações muito específicas, 

tais como torcida organizada, escolas de samba e empresas familiares (ALCADIPANI e 
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CRUBELLATE, 2003). A terceira consideração trata do foco recorrente em generalizações 

sobre o que é a cultura brasileira, juntamente com o preconceito em relação a determinados 

traços. Tal fato corrobora para a perda do foco na gestão, que poderia receber essas 

características como um “estilo brasileiro de administrar” e motivar estudos empíricos 

interessantes. 

É possível concluir que a abordagem de Hofstede (1984) que considera a cultura 

nacional como fator essencial para se conhecer a realidade da cultura das organizações e sua 

influência sobre os estudiosos brasileiros contribuiu diretamente para um debate mais 

profundo acerca da cultura nacional brasileira. Nesse sentido, no Brasil, a temática “Cultura 

organizacional” se desenvolveu e é comumente trabalhada numa perspectiva histórica e 

sociológica sob uma ótica da “cultura nacional organizacional”. Este olhar se distancia um 

pouco do que parece ser a perspectiva em que nasceram e se ampliaram os estudos sobre 

cultura organizacional no contexto norte-americano, onde se desenvolviam estudos empíricos 

com interesses práticos na gestão organizacional, estudando a influência da cultura 

organizacional na gestão. No entanto, há autores brasileiros que se aproximam deste contexto. 

Fleury e Fischer (1989), por exemplo, se aproximam das interpretações de Smircich (1983) e 

Pettigrew (1979) quando propõem que a cultura é concebida como um conjunto de valores e 

pressupostos básicos expresso em elementos simbólicos, ou seja, em um sistema ou rede de 

significados, capaz de ordenar, atribuir significações e construir a identidade organizacional.  

Aproximando do que defende Smircich (1983) e Morgan (1996) está o argumento de 

Bastos (2001) de que a organização são pessoas e as pessoas estão em contínua interação. 

Essa interação contínua estabelece uma conduta coletiva, um universo simbólico próprio que 

serve de referência e norteia comportamentos, atitudes e ações. O autor afirma que assim tem-

se a cultura organizacional. Entender a cultura organizacional e analisá-la pressupõem 

decifrar como seus membros interpretam e compreendem suas experiências. Sobre o aspecto 

temporal tratado por Pettigrew (1979), Bastos (2001) afirma que, para compreender a cultura 

organizacional, devem ser consideradas as múltiplas situações vivenciadas pelos membros de 

uma organização dentro de um contexto social particular, bem como aspectos históricos 

temporais, tanto da criação como do desenvolvimento dessa instituição. Ou seja, entender a 

cultura de uma organização é um processo que exige cuidado em considerar as experiências 

ali vivenciadas, bem como seus cenários. Bastos (2001) reforça que o cuidado está na 

compreensão do outro, da sua visão de mundo, de como ele interpreta e significa o ambiente 

organizacional, levando em consideração sua cognição e subjetividade.  
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 Pires e Macêdo (2006) pontuam que a cultura organizacional é um conceito essencial à 

construção das estruturas organizacionais, entendidas aqui como todos os aspectos 

mencionados por Morgan (1996) pontuados anteriormente (estrutura organizacional, regras, 

políticas, objetivos, missões, descrições de cargos e procedimentos operacionais 

regularizados) que dizem respeito ao funcionamento e à estratégia da organização. Percebe-se, 

então, com base nos autores, que a cultura de uma organização “será um conjunto de 

características que a diferencia em relação a qualquer outra” (PIRES e MACÊDO, 2006, p. 

88). Tal afirmativa remete à identidade organizacional mencionada por Fleury e Fischer 

(1989). A cultura assume papel de legitimadora do sistema de valores, expressos por meio de 

rituais, mitos, hábitos e crenças comuns aos membros de uma organização, que assim 

produzem normas de comportamento genericamente aceitas por todos. Os autores ainda 

acrescentam que falar em cultura implica falar sobre a capacidade de adaptação do indivíduo 

à realidade do grupo no qual está inserido (PIRES e MACÊDO, 2006).  

 Coelho Jr. e Borges-Andrade (2004) realizaram uma análise empírica da produção 

científica brasileira entre 1996 e 2001 sobre cultura organizacional. A partir de uma análise 

sistemática de periódicos científicos de Administração e Psicologia indexados e que 

apresentam conceituação avaliativa bastante satisfatória, com base nos critérios estabelecidos 

pela CAPES, os autores constataram que a adoção de inúmeros conceitos para a descrição do 

termo cultura resulta em uma imprecisão conceitual nos artigos analisados. Tal realidade 

refere-se ao desafio inerente nos estudos de cultura organizacional mencionado no começo 

deste referencial teórico. Os resultados do levantamento bibliográfico de Coelho Jr. e Borges-

Andrade (2004) indicam que o tema “percepção da cultura organizacional” ainda tem muito a 

ser desenvolvido. Os estudos neste tema são, em geral, realizados por métodos qualitativos, 

com ênfase em estudos de caso, adotando-se, inclusive, conceitos difusos de cultura 

organizacional. Os autores sugerem que nessa área, quando feitos por metodologia 

quantitativa, os estudos utilizem técnicas estatísticas mais apuradas (inferenciais), não 

somente descritivas (COELHO JR e BORGES-ANDRADE, 2004). Nesse sentido, este estudo 

visa acrescentar um ganho a essa lacuna metodológica nos estudos de cultura organizacional 

no país, uma vez que se trata de uma pesquisa quantitativa que pretendeu explorar mais a 

fundo os dados e relacionar a cultura como antecedente do comprometimento organizacional.  

No que diz respeito à tentativa de trazer robustez às pesquisas quantitativas na área, é 

válido mencionar o trabalho de Ferreira et al. (2002), que buscou criar um instrumento 

brasileiro de avaliação da cultura organizacional. Foi realizado um mapeamento dos valores e 

práticas organizacionais comumente adotados em empresas sediadas na cidade do Rio de 
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Janeiro, para fornecer subsídios à elaboração da escala. A partir de um roteiro de entrevista 

semiestruturada apoiado nos modelos da literatura, entre eles o de Hofstede et al. (1990), 

indagava-se sobre as metas prioritárias da organização e as atividades, atitudes e formas de 

relacionamento enfatizadas ou consideradas importantes por ela, assim como os 

procedimentos adotados para tomada de decisões, planejamento de mudanças, distribuição de 

recompensas e atendimento aos clientes internos e externos. Os entrevistados eram formados 

por diretores e ou gerentes de organizações públicas e privadas, de médio e de grande porte, 

pertencentes aos ramos de comércio, ensino e prestação de serviços. Totalizou 9 empresas e 

17 entrevistados. A partir da análise de conteúdo das entrevistas, emergiram-se várias 

dimensões associadas a valores e práticas organizacionais. O questionário final foi composto 

por 94 itens, distribuídos por quatro dimensões correspondentes a valores e outras três 

associadas a práticas organizacionais. 

O instrumento apresentou boas características psicométricas em relação à validade de 

construto. No que diz respeito às situações de diagnóstico, porém, a escala deve ser usada 

com cautela, na medida em que alguns de seus fatores apresentaram índices de consistência 

interna, apenas satisfatórios. De todo modo, ela poderá ser adotada como instrumento auxiliar 

em situações nas quais a elaboração de um perfil a respeito da cultura organizacional possa 

oferecer subsídios ao planejamento estratégico de mudanças e à tomada de decisões 

(FERREIRA et al., 2002). Como os próprios autores revelam, o uso da escala deve ser feito 

com cautela e de forma auxiliar. Nesse sentido, entende-se que para este trabalho, que visa 

abordar a cultura organizacional com outro construto, o comprometimento, não é viável sua 

utilização.  

Alguns trabalhos visam ampliar modelos de análise já existentes na literatura. Nesse 

sentido, tem-se o estudo de Horta (2006), que objetivou contribuir com o modelo de análise 

de Schein (1992) a partir da análise do comportamento. O autor utilizou entrevistas 

aprofundadas, observações e entrevistas em grupo. Os elementos da cultura descritos por 

Schein (1992) foram levantados e a análise foi feita à luz de conceitos da análise do 

comportamento. Realizou-se a análise funcional de cada uma das práticas levantadas, assim 

como a descrição comportamental de valores e pressupostos básicos enquanto regras 

comportamentais. Concluiu-se que a análise funcional de práticas culturais, assim como a 

compreensão dos fenômenos da cultura organizacional, com o auxílio de conceitos da análise 

do comportamento, permitiu reconhecer diferentes níveis de intervenções que possibilitam a 

mudança organizacional.  
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Estudos como o de Coleta e Coleta (2007) procuraram estudar a cultura organizacional 

em um setor específico, com várias organizações pertencentes a esse contexto, de forma a 

verificar a cultura organizacional e suas possíveis diferenças. Há, ainda, o de Falcão e 

Siqueira (2003) que estudaram uma organização e encontraram características culturais 

particulares nos grupos pesquisados. Tal foco se assemelha ao proposto por este trabalho, que 

visa estudar organizações de um mesmo setor, os hospitais públicos, e compará-las levando 

em consideração o possível surgimento de culturas específicas nos grupos pesquisados. 

Falcão e Siqueira (2003) estudaram três espaços acadêmicos – da área de Ciências 

Naturais, da área de Biologia e da área de Bioquímica que pertenciam a um mesmo 

laboratório. A pesquisa se configurou como um estudo de caso, com a utilização da técnica de 

análise do discurso. Os resultados indicaram diferenças entre as representações, associadas às 

características da cultura organizacional de cada um dos três grupos de cientistas investigados. 

O espírito de colaboração e a inovação foram os fatores que se distinguiram 

consideravelmente. Tais achados corroboram as discussões de subgrupos e subculturas 

formadas por trabalhadores de um segmento específico, trazidas por Motta e Vasconcelos 

(2002) e corroboradas por Schein (2009) e Cameron e Quinn (2011). Os autores concluem 

que a cultura organizacional tanto resulta das diferentes formas de interação e objetivos 

comuns de um grupo, como ela própria afeta a continuidade da vida grupal, suas contínuas 

trocas, objetivos e resultados (FALCÃO e SIQUEIRA, 2003).  

No contexto educacional, Coleta e Coleta (2007) trabalharam oito fatores da cultura 

organizacional – distância hierárquica, controle da incerteza, individualismo, masculinidade, 

assertividade, orientação para a realização, orientação para o futuro, e orientação para a 

afiliação. Estes itens derivam dos estudos de Hofstede (1991) e das pesquisas no contexto 

educacional superior de Dela Coleta (2004), Montalvo e Dela Coleta (2004); Lima (2001); 

Luz (2003); Montalvo (2002). A pesquisa contou com 14 Instituições de Educação Superior 

(IES): universidades públicas e particulares, centros universitários e faculdades privadas. Os 

dados foram recolhidos por meio de questionário aplicado a 490 professores. Os resultados 

indicaram diferenças estatisticamente significativas entre e dentro de diferentes classes de 

IES, correlações negativas significativas entre as avaliações e os fatores distância do poder, 

individualismo e masculinidade e positivas entre as avaliações e o controle da incerteza, 

assertividade, orientação para o futuro, orientação para a realização e orientação para a 

afiliação. 

É possível encontrar na literatura estudos diversos que relacionem a cultura 

organizacional com questões relativas à gestão de pessoas, tais como, liderança, motivação, 
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satisfação e mal-estar no trabalho, e políticas, tais como, gestão do conhecimento e gestão por 

competências. Em relação à cultura organizacional e sua relação com a liderança, Barreto et 

al. (2012) realizaram um estudo com gestores em 37 restaurantes de uma capital brasileira. Os 

autores utilizaram questionários para entender as relações entre as quatro tipo de culturas 

propostas por Cameron e Quinn (2011) e as lideranças transformacional (nas dimensões 

influência idealizada, motivação inspiracional, estimulação intelectual e consideração 

individualizada) e transacional (nos componentes recompensa contingente e gerenciamento 

por exceção e ausência de liderança). Foram encontradas correlações negativas entre a 

dimensão “gerenciamento por exceção” e a cultura adocrática e entre a dimensão 

“consideração individualizada” e a cultura hierárquica. Além disso, foi observado o 

predomínio das culturas clã e adocrática. 

Prado (2013), por sua vez, realizou um estudo para conhecer as influências da cultura 

organizacional na motivação dos trabalhadores da divisão de tributação de uma prefeitura 

municipal. Foram realizadas entrevistas com todos os trabalhadores do setor. Os resultados 

apontaram para o impacto causado na cultura e na motivação pelas rupturas geradas pela 

descontinuidade administrativa e pelas frequentes trocas de liderança, o que ressaltou o papel 

modificador e gerenciador do líder. Como valores que influenciaram positivamente a 

motivação encontraram-se: relacionamento interpessoal, estabilidade e elevação da rede de 

contatos e de conhecidos (network). Os valores que influenciaram negativamente a motivação 

se referem ao valor preconceituoso de que “funcionário público não trabalha” e à falta de 

benefícios proveniente da política de gestão de pessoas.  

Aproximando-se à motivação, Ferreira e Seidl (2009) examinaram as variáveis que 

compõem o mal-estar (insatisfação) no trabalho, correlacionando-as com aspectos da cultura 

organizacional no setor público brasileiro – mais especificamente, no contexto bancário. A 

pesquisa foi realizada com 1.164 bancários, em sua maioria do sexo masculino. Aplicou-se 

um questionário aberto. Com o tratamento dos dados observaram-se dois eixos temáticos das 

insatisfações, o primeiro referente ao ambiente organizacional e o segundo, ao modo de 

gestão do trabalho. Em relação ao primeiro, os trabalhadores se queixaram de: ociosidade, 

salário e reciprocidade; discriminação para com os terceirizados; e carreira e estilo de 

liderança. No que diz respeito ao segundo eixo, as insatisfações foram em relação a: trabalho 

repetitivo, controle e divisão de tarefas. Observaram-se ainda: insatisfação proveniente do 

ambiente organizacional, desengajamento devido às tarefas repetitivas e ao tratamento 

desigual e descomprometimento proveniente do não reconhecimento profissional pelos 

superiores hierárquicos. 
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Em relação ao papel da cultura organizacional em prol da aprendizagem e ao 

consequente sucesso da gestão do conhecimento nas organizações, tem-se o estudo de 

Inazawa (2009). A pesquisa partiu da análise da literatura referente ao tema. O autor comenta 

que, apesar de a gestão do conhecimento ser considerada atualmente uma vantagem 

competitiva, a sua efetividade está relacionada ao tipo de cultura da organização, que pode se 

abrir ou fechar-se a esse processo. Acrescentando à relação entre cultura organizacional e 

gestão do conhecimento está o estudo de Borges (2009). A autora buscou examinar como 

fatores individuais, como a personalidade, e ambientais, como a cultura organizacional, 

influenciam o compartilhamento do conhecimento tácito entre os profissionais de TI 

(Tecnologia da Informação). Foi aplicado um questionário em uma amostra de 143 

respondentes. Os resultados indicaram que os funcionários esforçados, responsáveis e 

introvertidos tendem a compartilhar seu conhecimento tácito quando sentem que estão em um 

ambiente de apoio orientado para o trabalho em equipe (time), onde não se sentem ameaçados 

pela competitividade, possibilitando a experimentação de boas interações sociais no local de 

trabalho. 

Zago e Retour (2013) buscaram analisar a cultura organizacional como nível 

constitutivo do modelo de gestão por competência. Trata-se de uma pesquisa qualitativa 

descritiva, que partiu de reflexões em bases conceituais, complementada por um estudo 

empírico realizado em três organizações francesas. Os autores afirmam que para o modelo de 

gestão por competência ter consolidação teórica, faz-se necessário considerar a cultura 

organizacional. 

A quantidade de artigos e seus resultados mostra a endossada relevância da cultura 

organizacional para uma efetiva gestão organizacional no que diz respeito aos aspectos que se 

relacionam ao comportamento humano. A seção a seguir apresenta alguns estudos com foco 

no setor público que abordam a cultura organizacional. Em seguida, inicia-se o aporte teórico 

referente ao comprometimento organizacional, para, então, apresentar os trabalhos que 

relacionam os dois temas. 

 

2.1.4 O setor público hospitalar e estudos sobre cultura organizacional 

 

Pires e Macêdo (2006), anteriormente citados, desenvolveram um trabalho que aborda a 

cultura de organizações públicas, apresentando um pequeno histórico delas no Brasil, bem 

como seus conceitos e características, entre as quais se destacam a burocracia, o autoritarismo 
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centralizado, o paternalismo, a descontinuidade e a ingerência política. Os autores salientam 

que essas características interferem no modo como os trabalhadores atuam nessas 

organizações, observando-se o apego às regras e rotinas, a supervalorização da hierarquia, o 

paternalismo nas relações e o apego ao poder. Isso é importante na definição dos processos 

internos, na relação com inovações e mudança, na formação dos valores e crenças 

organizacionais e nas políticas de recursos humanos.  

Silva e Fadul (2010) fizeram um levantamento sobre a produção científica brasileira 

sobre cultura organizacional em organizações públicas no período de 1997 a 2007. Os dados 

revelam baixa produção na temática e os autores não aparentam possuir continuidade de 

pesquisas nesta área, pois a maioria deles parece não haver mais de três trabalhos publicados 

sobre a temática neste período. Somente 18 dos 79 pesquisadores publicaram mais de um 

artigo entre 1997 e 2007. Dos 47 artigos analisados no levantamento, 68,09% são estudos 

descritivos, 19,15% foram classificados como estudos exploratórios, e 8,51% como estudos 

causais. Em 4,26% desses estudos, os autores não descreveram a natureza da sua pesquisa e 

em relação à metodologia utilizada, 61,70% dos trabalhos analisados utilizaram o método 

qualitativo, enquanto 21,28% são de base quantitativa e 17,02% foram caracterizadas como 

utilizando uma metodologia de triangulação, com métodos qualitativos e quantitativos 

(SILVA e FADUL, 2010).  

Carvalho et al. (2013) desenvolveram um estudo sobre valores e práticas de trabalho 

que caracterizam a cultura organizacional de um hospital público. A abordagem do estudo foi 

quantitativa, com o uso do IBACO para a avaliação da cultura organizacional. Os 

participantes pertenciam à classe enfermeira. As autoras concluíram que a cultura da 

instituição apresenta elementos relacionados a: rígida estrutura organizacional e centralização 

de poder; existência de competição entre os trabalhadores, individualismo e dificuldade de 

desenvolvimento do trabalho em equipe; e desinteresse no bem-estar dos trabalhadores e na 

promoção das relações interpessoais, desconsiderando as necessidades dos trabalhadores 

(CARVALHO et al., 2013). As autoras salientam que a rigidez hierárquica compromete o 

desenvolvimento do trabalho e fragmenta as relações, originando comportamentos 

subversivos dos trabalhadores devido à insatisfação. Este contexto do trabalho em saúde tem 

desmotivado os trabalhadores a desenvolverem suas potencialidades e habilidades e impedido 

o crescimento profissional, o que também afeta diretamente a qualidade dos serviços 

(CARVALHO et al., 2013). 

A cultura organizacional foi relacionada ao desempenho organizacional por Jacobs et 

al. (2013). Os autores promoveram um estudo longitudinal em hospitais ingleses para 
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conhecer a cultura dessas organizações e a sua influência na performance organizacional. 

Com uma abordagem quantitativa, os autores utilizaram o instrumento de Cameron e Quinn 

(2011) para conhecer a cultura. Observou-se em primeira instância a incidência da cultura clã, 

mas ela perdeu o primeiro posto para a cultura hierárquica a partir do segundo período da 

pesquisa. Os autores sugerem que os hospitais de alta complexidade com mais autonomia 

gerencial e financeira tendem a assumir uma cultura hierárquica, enquanto que aqueles 

menores, onde a coesão e os processos são mais fáceis de manter, tendem a apresentar uma 

cultura clã. Por fim, o estudo mostrou que a cultura influencia o desempenho organizacional. 

No que diz respeito à hierarquia hospitalar, Vaghetti et al. (2011) fizeram um 

interessante estudo qualitativo que buscou em teses e dissertações a explicação para os 

significados das hierarquias na cultura organizacional de hospitais públicos brasileiros. Os 

autores buscaram entender como esses significados repercutem no trabalho hospitalar. Os 

resultados demonstram que os hospitais são permeados pela burocracia profissional e 

mecanicista e que as hierarquias decorrentes dessas estruturas produzem significados que, 

interpretados, indicam: fragmentação das relações, disputas profissionais e distanciamentos, 

além de conflitos e comportamentos subversivos. Tais conclusões são semelhantes às do 

trabalho mencionado anteriormente. Vaghetti et al. (2011) entendem que estratégias de 

reorientação e conscientização dos limites hierárquicos devem ser enfocadas para que o 

trabalho seja otimizado. Em um estudo sobre organizações hospitalares portuguesas, Cruz e 

Ferreira (2012) utilizaram o instrumento de Cameron e Quinn (2011) e chegaram à conclusão 

de que os hospitais eram hierárquicos.  

Alharbi et al. (2012) realizaram um estudo no contexto sueco. Como eles próprios 

ressaltam, a Suécia possui um dos mais velhos, coerentes e estáveis sistemas de saúde do 

mundo. A cultura dos hospitais era descrita como conservadora, mecanicista e extremamente 

padronizada, ou seja, hierárquica. O estudo aborda a implementação de centros “centrados nas 

pessoas” em cinco hospitais e considera como essa mudança refletiu na percepção de 

incerteza dos pacientes. A metodologia utilizada foi quantitativa, com base na aplicação de 

questionários. A equipe de enfermagem foi questionada em relação à cultura, enquanto os 

pacientes responderam sobre sua incerteza diante da mudança. Os resultados mostraram que 

nos hospitais onde a cultura promove estabilidade, controle e objetivos definidos os pacientes 

tem sua incerteza reduzida. Ao contrário do que apontam os estudos que culturas de 

flexibilidade, coesão e confiança são positivas, a cultura de estabilidade pode sustentar melhor 

um resultado desejado da reforma ou implementação de novos modelos de atenção em 

hospitais. Tal fato se mostra essencial para os gestores da saúde se atentarem para o que 
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caracteriza a cultura organizacional antes de implementar um novo modelo de atendimento ao 

paciente.  Este é um trabalho que traz o impacto da cultura organizacional da organização 

hospitalar nos pacientes, principalmente no que diz respeito a um processo de mudança para 

atendê-lo. Nesse sentido, é importante salientar que uma cultura baseada em procedimentos 

fixos e exatos confere aspectos positivos a um hospital. 

A partir das colocações apresentadas sobre hierarquia nos hospitais, formulou-se a 

primeira hipótese deste estudo:  

H1. A cultura dominante nas organizações hospitalares será a hierárquica. 

A cultura que se coloca de maneira oposta à hierárquica de Cameron e Quinn (2011) é 

a cultura adocrática, porque, como visto anteriormente, enquanto a cultura hierárquica foca na 

integração interna, na estabilidade e no controle dos procedimentos, a cultura adocrática 

prioriza o outro extremo, pois possui foco externo e de diferenciação e flexibilidade e 

dinamismo. Sua característica de criatividade, de busca pelo novo e pelo envolvimento em 

risco constantemente pode auferir danos à organização e ao paciente. Nesse sentido, coloca-se 

a segunda hipótese desta pesquisa:  

H2. A cultura menos expressiva nas organizações hospitalares será a adocrática. 

Vaghetti et al. (2009) também buscaram interpretar trabalhos desenvolvidos na área, 

teses e dissertações, para investigar os significados expressos por trabalhadores de saúde 

acerca das relações de subsistência com o seu trabalho na cultura organizacional de hospitais 

públicos brasileiros. As relações de subsistência entre os trabalhadores da saúde e seu trabalho 

são aquelas que se realizam somente para suprir suas necessidades econômicas. Eles se 

encontram descontentes, desmotivados e com baixo ou nenhum envolvimento com suas 

atividades nos hospitais. Nesta vertente, o comprometimento parece ser consequência da 

necessidade que o empregado tem da organização para obter e manter as condições de sua 

subsistência, o que remete ao comprometimento instrumental de Meyer e Allen (1997), que 

será explanado na seção a seguir. Isso leva à percepção do trabalho apenas como aquele lugar 

onde recebem seus salários, não encontram razão naquilo que fazem e, dessa forma, estão 

continuamente queixosos, consideram que ganham menos do que merecem, comparam seu 

salário aos de outros e sentem-se continuamente injustiçados (VAGHETTI et al., 2009). Os 

resultados apontam que as relações de subsistência conduzem à alienação do trabalho e que a 

remuneração gera insatisfação econômica, que alavanca a necessidade de outros empregos. A 
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estabilidade no trabalho, por sua vez, alimenta o descomprometimento, promove ações que 

estimulam a transgressão de normas e facilita os autogovernos em hospitais públicos 

brasileiros.  

Em relação à estabilidade, Vaghetti et al. (2009) mencionam o trabalho de Vaitsman 

(2001). Este, em seu estudo sobre hospitais municipais do Rio de Janeiro, identificou que a 

estabilidade no trabalho constituiu-se na principal razão (38%) para a entrada dos 

entrevistados no serviço público, enquanto que a complementação salarial atingiu a marca de 

4%, situando-se como a quinta alternativa escolhida. Já sobre a principal condição para 

desenvolver um bom trabalho, os resultados da pesquisa indicaram que a estabilidade contou 

com 6% das escolhas e a remuneração com 10%. Com relação à concepção de trabalho, 30% 

dos sujeitos da pesquisa entenderam-no como uma condição de sobrevivência.  

É importante salientar que a pesquisa de Vaitsman (2001) foi realizada com 

trabalhadores tanto do setor administrativo e de serviços gerais como do setor de saúde, dentre 

eles técnicos e auxiliares de enfermagem e médicos. Sobre a questão da estabilidade e da 

remuneração, os resultados mostraram que, apesar de os valores e as aspirações universalistas 

e meritocráticas serem amplamente difundidos entre os servidores, o setor público é percebido 

como um terreno onde predominam o apadrinhamento político, as relações de favorecimento 

pessoal e os privilégios que contornam as normas formalmente instituídas. Nesse sentido, o 

sentimento de desconfiança, a iniquidade e a injustiça produzem frustração em relação aos 

projetos pessoais e profissionais, levando à desmotivação e dificultando a formação de 

expectativas positivas em relação às possibilidades de uma mudança para melhor 

(VAITSMAN, 2001). Nesse sentido, seria possível pensar que o comprometimento 

instrumental estaria amplamente disseminado nas organizações hospitalares. Porém, a 

responsabilidade do papel desempenhado pode desencadear um vínculo que vai além das 

recompensas materiais extrínsecas.  

 As organizações hospitalares são um ambiente complexo, com diversas atividades. 

Portanto, há várias pessoas em funções específicas, que são, por vezes, distintas e peculiares. 

Partindo também do debate sobre a existência de subculturas com base em grupos específicos 

de trabalho (MOTTA e VASCONCELOS, 2002), é forçoso reconhecer que as organizações 

da área de saúde, dentre elas os hospitais, têm mais de uma cultura ou subcultura (MALIK, 

1992). Verifica-se que as relações entre as áreas-fim (assistenciais) e áreas-meio 

(administrativos) são bastante díspares, desde a própria compreensão de seu papel na 

organização (MALIK, 1992). De um lado, há o grupo de especialistas das áreas assistenciais, 

que não podem abandonar a missão da saúde e o compromisso com a superação das situações 
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limite que envolvem a preservação da vida; e, do outro, tem-se o grupo gerencial, deslocado 

do cotidiano assistencial, que precisa lidar com a racionalização característica dos processos 

de gestão (VENDEMIATTI et al., 2007). Tal realidade constitui em desafios para o processo 

de gestão. Segundo Malik (1992), não é incomum encontrarem-se profissionais da área de 

administração de recursos que se esquecem da especificidade da assistência médico-

hospitalar, exceto no que diz respeito a considerar “rebeldes” grupos profissionais 

hegemônicos quando se trata de cumprir normas estabelecidas, os médicos, por exemplo. 

Nesse sentido, o segmento assistencial, segundo Carvalho et al. (2013), segue princípios do 

modelo biomédico, com a valorização do saber médico, especialização das ações e submissão 

das outras categorias profissionais aos médicos, ou seja, uma cultura específica. Pautando-se 

nesses argumentos, foi possível formular a próxima hipótese desta pesquisa: 

H3a. A percepção da cultura organizacional entre os grupos assistenciais e 

administrativos será diferente. 

No contexto de um hospital militar, além da existência de grupos funcionais 

diferenciados, os servidores são ainda divididos entre civis e militares. A identidade do 

profissional militar é distinta do profissional civil, uma vez que sua formação enquanto militar 

é específica e exclusiva. Pautada em disciplina, em uma vida regrada ao extremo pelos 

códigos de conduta, essa formação contribui para a construção da identidade do militar e do 

reconhecimento do não militar (SILVA, 2011).  No que diz respeito à produção da identidade 

do militar, Pinto (2002) pontua que a visão produzida pela instituição de formação em relação 

ao “outro” é deturpada. Entende-se o “outro” como qualquer pessoa da comunidade. O militar 

é ensinado a ver o “outro” sempre como um suspeito, um possível inimigo, que o fará atuar 

profissionalmente. Essa possibilidade contamina toda a relação do militar com a comunidade, 

tanto a relação pessoa, como a relação profissional. Em função dessa suspeição, o militar evita 

os momentos em que pode se relacionar com outros membros comunitários, passando a levar 

uma vida de reclusão junto à família. A consequência é a contaminação das relações coletivas, 

com poucas chances de produção de capital social e queda de solidariedade e da fraternidade 

nas relações intersubjetivas com o “outro” (PINTO, 2002, p. 124).  

Diante do exposto, é possível afirmar que o militar e o civil inevitavelmente possuem 

bagagens e visões diferentes sobre o contexto social em que vivem e atuam. Tendo em vista 

que a visão da organização e sua cultura se diferem de maneira importante com base nestas 
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experiências diferentes (SMIRCICH, 1983; MORGAN, 1996; CUCHE, 1999), foi possível 

pontuar a seguinte hipótese deste estudo:  

H3b. A percepção da cultura organizacional entre os funcionários geridos pelos 

regimes civil e militar será diferente. 

 A próxima seção aborda o comprometimento organizacional, sua definição, dimensões 

de estudo e importante achados na literatura. 

 

2.2 Comprometimento organizacional 

 

A percepção sobre a importância de se conhecer as necessidades psíquicas e sociais dos 

indivíduos nas organizações trazida pela Escola de Relações Humanas, que teve como 

expoente os estudos em Hawthorne de Mayo (1956), permitiu o desenvolvimento de teorias 

motivacionais dos trabalhadores, onde se encontram estudos de Maslow (1954) com o modelo 

piramidal das cinco necessidades básicas, de McGregor (1960), que desenvolveu a teoria X e 

Y, e de Herzberg (1959), autor da teoria dos dois fatores. Tais estudos se constituíram como 

referências importantes para a investigação do comportamento humano no ambiente de 

trabalho e contribuíram para a consolidação do que se conhece hoje como a teoria 

comportamental dos estudos organizacionais.  

O construto comprometimento do indivíduo em relação ao seu trabalho teve sua 

origem na abordagem sobre consentimento, trazida por Etzioni (1974). O consentimento trata 

da postura de abertura ou fechamento do empregado diante do poder imposto pela 

organização, por meio de sua estrutura, políticas, regras e práticas, o que remete aos 

componentes de uma cultura organizacional. A partir da noção de consentimento e das 

contribuições advindas da psicologia e da sociologia, foi possível desenvolver a abordagem 

no sentido de explorar o comprometimento do indivíduo e suas dimensões. O tema passou a 

ocupar lugar de destaque no âmbito das pesquisas em comportamento organizacional, a partir 

da segunda metade da década de 1970. A origem do interesse por esse debate remete ao 

mesmo contexto em que a cultura organizacional passou a ser relevante. Como trazido 

anteriormente, Aktouf (1994) comenta o fracasso do modelo racional, exato e científico do 

comportamento organizacional ocidental naquela época como impulsionador para um novo 

olhar: o desafio de entender um pouco mais o complexo comportamento humano, suas 

motivações, interesses e necessidades dentro das organizações.  
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O comprometimento organizacional é uma ligação psicológica que caracteriza a 

relação entre o empregado e a organização e que reduz a possibilidade de ele a abandonar 

voluntariamente (DIAS e MARQUES, 2002; ALLEN e MEYER, 1996). Entendendo-se, 

portanto, que o comprometimento organizacional é formado pela qualidade e pela intensidade 

da relação entre trabalhador e organização (ROWE, BASTOS e PINHO, 2013). O 

comprometimento influencia as atitudes e os comportamentos dos indivíduos em seu trabalho, 

tais como, pontualidade, assiduidade, intenção de abandonar a organização, abandono efetivo, 

atitudes em face da mudança, comportamento de cidadania e de negligência e, 

consequentemente, o desempenho individual e organizacional (ALLEN e MEYER, 1996, 

2000; MEYER e ALLEN, 1997; MEYER e HERSCOVITCH, 2001; REGO e SOUTO, 

2004).  Por essas associações, o movimento ganhou amplitude e se tornou um dos temas mais 

pesquisados na área (BASTOS, et al., 1993; 1996; 2008; MORAES et al., 1995; OLIVEIRA, 

1997; MOWDAY, 1998; REGO, 2003). 

No Brasil, os estudos sobre comprometimento ganharam destaque a partir da década 

de 1990, após a publicação, na Revista de Administração de Empresas (RAE) do artigo de 

autoria de Bastos (1993) (MEDEIROS, et al., 2003). Segundo Bastos (1993), os estudos sobre 

comprometimento organizacional são muito variados em função dos diversos objetos que 

podem servir de alvo para o vínculo do trabalhador, como a própria organização, o sindicato, 

a carreira, os valores e o trabalho, todos se estabelecendo em um caminho próprio de 

investigação. À semelhança da cultura organizacional, entre os pesquisadores sobre o 

comprometimento no trabalho não há uma definição consensual sobre este construto, o que 

confere conceituações e mensurações diferenciadas (BASTOS, 1993).  

Apesar de não haver consenso sobre a conceituação do construto comprometimento 

organizacional, Freitas et al. (2010, p. 94) afirmam que há duas bases psicológicas de 

comprometimento identificáveis na atualidade: a base afetiva, que se ancora no pressuposto 

de que o indivíduo se identifica e nutre sentimentos positivos ou negativos em relação à 

organização de trabalho da qual faz parte; e a base cognitiva, que se sustenta a partir da 

premissa de que o indivíduo desenvolve na relação com a organização um conjunto de 

crenças sobre recompensas, sustentadas sobre relações de troca com a organização. A 

literatura apresenta amplo predomínio da concepção afetiva (FLAUZINO e BORGES-

ANDRADE, 2008). O componente afetivo foi desenvolvido e instrumentalizado pelo clássico 

estudo de Mowday, Porter e Steers (1982). Allen e Meyer (1996) desenvolveram um modelo 

de análise de comprometimento organizacional que considera três componentes desse 



52 

 

vínculo: um afetivo, de base psicológica afetiva; um instrumental; e um normativo, os dois 

últimos de base cognitiva (FREITAS et al., 2010).  

Segundo Lages (2010), entre as principais vertentes conceituais do comprometimento 

organizacional, destacam-se os modelos unidimensionais, que consideram seus componentes 

separadamente, como o estudo de Mowday, Porter e Steers (1982), que tratou da abordagem 

atitudinal afetiva; e os multidimensionais, que os considera conjuntamente. Estes incluem os 

enfoques afetivo, normativo e instrumental, como o de Allen e Meyer (1996), o sociológico, 

trabalhado por Edwards (1979), Burawoy (1983) e Halaby (1986); e o comportamental, 

abordado por Salancik (1991).  

Segundo Rowe, Bastos e Pinho (2013) desde os anos de 1990 o comprometimento 

organizacional passou a ser predominantemente conceituado como um construto 

multidimensional, integrado por diferentes bases que se diferenciam em função dos processos 

psicológicos e psicossociais que geram o vínculo. De acordo com Borges et al. (2005) e 

Bastos (1993), o caminho mais adotado tem sido o de formular uma tipologia de 

comprometimentos em cada enfoque teórico, sendo tomado como uma modalidade de 

comprometimento, como fazem Meyer e Allen (1997) e O’Reilly e Chatman (1986), autores 

também em cultura organizacional, como mostrado anteriormente. 

O’Reilly e Chatman (1986) afirmam que a ligação do indivíduo à organização pode se 

dar com base em três fundamentações independentes:  

a) Identificação ou envolvimento baseado num desejo de afiliação. 

b) Conformidade ou envolvimento instrumental para recompensas extrínsecas 

específicas. 

c) Internalização ou envolvimento baseado na congruência entre o indivíduo e os 

valores organizacionais.  

O desejo de afiliação diz respeito à necessidade de se pertencer a um grupo – no caso, 

à organização. O pensamento desta fundamentação remete à motivação do homem social, 

tratado por Mayo (1960). A segunda fundamentação proposta por O’Reilly e Chatman (1986) 

trata-se do vínculo gerado a partir de uma troca. O indivíduo recebe recompensas específicas, 

tais como a remuneração e outros ganhos materiais, pelo seu trabalho. Por fim, a terceira 

fundamentação diz respeito à harmonia do indivíduo e seus valores com aqueles propostos 

pela organização. Este último, portanto, trata-se da aproximação do indivíduo com esse 

componente da cultura organizacional.  

Meyer e Allen (1997) desenvolveram seu modelo se assemelhando às ideias de 

O’Reilly e Chatman (1986). Os autores instituíram três componentes distintos que compõem 
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o comprometimento: afetivo, instrumental e normativo.  Eles correspondem, respectivamente, 

às fundamentações de identificação, baseada em desejo de afiliação; conformidade ou 

envolvimento instrumental para recompensas extrínsecas específicas; e internalização ou 

envolvimento, baseada na congruência dos valores. 

O componente afetivo trata-se do laço emocional que o empregado estabelece com a 

organização, à medida que desenvolve a noção de pertencimento e identificação para com ela. 

Tais características apontam para uma postura ativa do empregado para com a empresa e seus 

resultados, uma vez que ele a considera como parte significativa de sua vida (MEYER e 

ALLEN, 1997). 

O componente instrumental de Meyer e Allen (1997) diz respeito à permanência do 

empregado na organização por necessidade. Ou seja, os fatores determinantes para a sua 

permanência nela são os salários, os benefícios e as demais políticas que sejam favoráveis a 

ele. Entende-se que esse vínculo é inerente à necessidade de sobrevivência do indivíduo e de 

sua família. 

O componente normativo se estabelece quando o empregado desenvolve um senso de 

obrigação para com a organização (MEYER e ALLEN, 1997). Seja por gratidão ou pela 

percepção de suporte e apoio dada pela organização, o indivíduo sente que seria errado deixar 

o seu trabalho. Esta dimensão de comprometimento surgiu em decorrência dos estudos de 

Wiener (1982) e Wiener e Vardi (1990), que verificaram a influência de aspectos 

organizacionais (a cultura organizacional) e individuais (a motivação) sobre o comportamento 

humano. Nessa perspectiva, o comportamento é influenciado pela internalização de normas e 

valores repassados pela organização ao indivíduo. Assim, trata-se de “um vínculo do 

trabalhador com os objetivos e interesses da organização, estabelecido e perpetuado por essas 

pressões normativas” (BANDEIRA, MARQUES e VEIGA, 2000, p. 136). 

Os autores salientam que as três dimensões podem ser mais bem compreendidas 

quando são tratadas como componentes distintos. Porém, os trabalhadores podem notar os três 

estados simultaneamente, mas em níveis diferentes. Segundo Borges, Marques e Adorno 

(2006), indivíduos afetivamente comprometidos estão motivados a contribuir mais 

vigorosamente para a organização, com desempenho mais elevado. Trabalhadores 

instrumentalmente comprometidos não possuem tendências que demonstrem desempenhos 

que ultrapassem o mínimo esperado. E, por fim, empregados normativamente associados à 

organização tendem a contribuir positivamente para ela. No entanto, de acordo com Rego e 

Souto (2004), os sentimentos de obrigação não suscitam o mesmo entusiasmo do 

envolvimento afetivo. 
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Os enfoques sociológico e comportamental, também trazidos pelos modelos 

multidimensionais, possuem uma perspectiva mais interacionista do indivíduo. O componente 

sociológico se refere ao desejo de permanência na organização em decorrência de aspectos 

ligados às interações sociais do indivíduo com ela. Esta abordagem teve origem nos trabalhos 

sociológicos de Edwards (1979), Burawoy (1983) e Halaby (1986). Trata-se de um 

comprometimento por apego a costumes, crenças e normas enraizados no trabalhador. Ou, 

ainda, segundo Halaby (1986), “o vínculo do trabalhador é conceitualizado em termos das 

relações de autoridade que governam o controle do empregador e a subordinação dos 

trabalhadores”. Considerando que a característica estrutural proeminente nas relações de 

emprego nas economias capitalistas é a subordinação do trabalhador, os modelos explicativos 

do comprometimento, segundo Bastos (1993), não podem deixar de considerá-la. Os 

trabalhadores trazem para o contexto de trabalho um conjunto de códigos normativos que 

especificam maneiras moralmente corretas de dominação, além de uma orientação básica para 

os seus papéis de subordinados.  

O componente comportamental diz respeito à noção que o empregado tem sobre a 

adequação, ou não, de seu comportamento ao ambiente de trabalho. Ou seja, as pessoas se 

tornam comprometidas pelas implicações de suas próprias ações. Existe uma pressão 

psicológica para que o indivíduo se comporte de forma consistente com as implicações do seu 

comportamento prévio (BASTOS, 1993). Originados da Psicologia Social, os primeiros 

trabalhos com este enfoque se deram a partir de Festinger (1957) e Salancick (1991), por meio 

de estudos da dissonância cognitiva e da pressão psicológica sobre o comportamento, 

respectivamente. 

Salancik (1991) considera que é importante focalizar manifestações observáveis de 

comprometimento ou a busca de elementos que irão distinguir um ato comprometido de um 

que não seja comprometido. Então, segundo o autor, o comprometimento não pode ser 

avaliado pela verbalização do indivíduo utilizada pelas escalas de atitude utilizadas nos 

modelos. Bastos (1993) lembra que O’Reilly e Caldwell (1981) e Kline e Peters (1991) 

operacionalizaram esta vertente teórica trazida por Salancik (1991). Contudo, o 

comprometimento não é observado diretamente, e sim mensurado por itens de escalas que 

descrevem comportamentos, e não crenças, opiniões e sentimentos. 

Medeiros (2003), ao criar o modelo de conceituação, procurou reexaminar modelos 

teóricos sobre comprometimento organizacional e, ao mesmo tempo, buscou adaptar as 

dimensões deste construto ao contexto cultural brasileiro. O autor reuniu os três fatores 

considerados à princípio por Monday, Poster e Steers (1982), mas que foram amplamente 
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trabalhados posteriormente por Meyer e Allen (1990; 1991), e acrescentou mais um: o 

afiliativo, que denota um sentimento de “fazer parte” de um grupo. Ele construiu um 

questionário com trinta indicadores. 

Diversos são os modelos de análise do comprometimento que têm sido desenvolvidos. 

Pontua-se, entretanto, que o modelo das três dimensões de Meyer e Allen (1991) é o mais 

comumente utilizado nas pesquisas sobre o tema (MEDEIROS et al., 2003; ROWE, BASTOS 

e PINHO, 2013; MARQUES et al., 2014). Dias e Marques (2002) apontam que o modelo 

apresenta-se bastante completo e abrangente. Observa-se que, além do respaldo de sua ampla 

utilização, o modelo se atenta a vínculos mais objetivos e atitudinais, mais mensuráveis, 

portanto, que os componentes interacionistas de ordem mais subjetiva. Nesse sentido, 

utilizou-se neste estudo instrumento de Meyer e Allen (1991) para o comprometimento 

organizacional. 

Segundo Colossi (2004), os estudos sobre comprometimento organizacional têm 

contribuído para o melhor entendimento do comportamento humano nas organizações, pois o 

cenário vivenciado por elas é de grande instabilidade e de profundas mudanças. Nesse 

sentido, pode-se destacar o estudo de Marques et al. (2014) em que se buscou identificar a 

relação entre a resistência à mudança de servidores públicos de Minas Gerais e o seu 

comprometimento para com o trabalho. Observou-se que a aceitação e a cooperação à 

mudança refletem em uma postura comprometida dos trabalhadores. Ainda em relação às 

mudanças organizacionais e seu impacto no comprometimento, destaca-se o estudo de Meyer 

et al. (2007) que investigou nos cenários canadense e indiano como a percepção de suporte ao 

trabalhador em um processo de mudança influencia o comprometimento. Percebeu-se, 

também, que o comprometimento afetivo e normativo estão positivamente relacionados a uma 

iniciativa em prol da mudança.  

Estudos que trabalham conjuntamente o comprometimento e a satisfação no trabalho 

também são comuns. Dentre estes, destaca-se o de Borges, Marques e Adorno (2006), em que 

analisaram as políticas de recursos humanos como preditores da satisfação e do 

comprometimento no trabalho em uma empresa de lavra, beneficiamento, transporte e 

pelotização de minério de ferro, e o de Mosadeghrad et al. (2008), que buscou identificar o 

comprometimento e a satisfação no trabalho como preditores do turn over em empregados de 

hospitais no Irã. Borges, Marques e Adorno (2006) observaram uma grande influência das 

políticas de recursos humanos nas satisfações contextuais e no comprometimento. 

Mosadeghrad et al. (2008) concluíram que há uma grande correlação entre o 

comprometimento e a satisfação no trabalho e a intenção de sair da organização. As duas 
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variáveis, conjuntamente, explicam 22,5% da variância na intenção de turn over dos 

empregados dos hospitais (MOSADEGHRAD et al., 2008). Bastos (1993, p. 54) ensina que 

para a compreensão do comportamento humano no trabalho, o estudo do comprometimento 

tem superado o de satisfação, por ser uma medida mais estável ou menos sujeita à flutuação, 

podendo ser, teoricamente, um melhor preditor de vários produtos humanos no contexto de 

trabalho, citando como exemplos a rotatividade, o absenteísmo e a qualidade do desempenho. 

Ainda no contexto hospitalar e sobre o turn over, Jacobs e Roodt (2008) consideram o 

comprometimento organizacional como um aspecto da cultura organizacional, assim como o 

compartilhamento de conhecimento, o comportamento de cidadania e a satisfação no trabalho. 

Eles encontraram que a única variável que se relacionou com a intenção de sair da 

organização foi o comprometimento no trabalho. Liou e Cheng (2010) entendem que criar um 

bom clima organizacional pode aumentar o comprometimento de enfermeiros e, em 

contrapartida, diminuir sua intenção de sair da organização. Além disso, com a estimulação 

do comprometimento das equipes de apoio de enfermagem os gestores podem exortá-las a 

atingir objetivos organizacionais e prover uma alta qualidade no atendimento ao cliente (HSU 

et al., 2011). Neste estudo de HSU et al. (2011), o aumento do comprometimento 

organizacional foi intimamente ligado à criação da possibilidade de interação pessoal.  

Observa-se nas pesquisas brasileiras, nos mais diversos segmentos, que o 

comprometimento afetivo é o que mais prevalece entre os trabalhadores (BORGES, 

MARQUES e ADORNO, 2006; FREITAS, MARQUES e ALMEIDA, 2010; GENARI et al., 

2012; MAGALHAES, 2012; NISHI e ZAMBERLAN, 2012; TRALDI e DEMO, 2012; 

MARQUES et al., 2014). Moscon, Bastos e Souza (2012) concluíram em seu estudo que as 

características tidas como centrais pelos gestores para que um trabalhador possa ser 

considerado comprometido estão todas associadas ao vínculo afetivo e, mais especificamente, 

se relacionam com a identificação com os valores, o orgulho, o interesse pelos objetivos e 

pelo destino da organização, a vinculação emocional e o sentir os problemas da organização 

como se fossem seus. Acredita-se que nesta pesquisa, o comprometimento mais expressivo 

entre os servidores pesquisados será o comprometimento afetivo. Sendo assim, tem-se a 

quarta hipótese deste estudo: 

H4. Os servidores estarão comprometidos mais por motivos afetivos do que por 

motivos instrumentais ou normativos.  
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Analisar o comprometimento dos trabalhadores com a organização possibilita 

compreender as variáveis que se articulam acerca de suas necessidades e da natureza do seu 

vínculo, permitindo, assim, o desenvolvimento de estratégias de gestão em prol do seu 

fortalecimento. A ênfase dada nos estudos tem recaído sobre os motivos; ou seja, os 

antecedentes que justificam os diferentes níveis de comprometimento, refletindo grande 

preocupação das organizações em compreender o indivíduo no contexto do seu trabalho. Esta 

pesquisa se aproxima dessa intenção ao estudar a cultura organizacional como antecedente do 

comprometimento.  

A seguir, busca-se apresentar estudos que abordam conjuntamente a cultura 

organizacional e o comprometimento no trabalho. Inicia-se o debate pelo olhar de Pettigrew 

(1979), clássico da cultura organizacional, e pela meta-análise desenvolvida por Meyer et al. 

(2002), na qual os autores trouxeram os antecedentes, correlatos e consequências do 

comprometimento organizacional. 

 

2.3 Cultura organizacional e comprometimento no trabalho 

 

Segundo Pettigrew (1979, p. 577), uma maneira de olhar o comprometimento é por meio da 

abordagem cultural. O comprometimento é definido como a boa vontade dos participantes em 

dar energia e lealdade a uma organização, sendo efetivamente ligado aos seus objetivos e 

valores e, assim, aos seus resultados. O papel dos mecanismos de autorização, da liderança, 

está, em parte, em desengatar o indivíduo de alguns de seus nexos preexistentes e redirecionar 

o seu sistema de linguagem e crenças e a padronização em seus relacionamentos sociais para 

as necessidades e propósitos da organização (PETTIGREW, 1979). Nesse sentido, um 

emaranhado de indivíduos “díspares” é formado em um trabalho coletivo. Portanto, o 

comprometimento no trabalho está imbricado no que se entende por uma cultura 

organizacional que funciona e encaminha a organização rumo aos resultados almejados.  

Meyer e Allen (1990; 1991) pontuam que as três dimensões do comprometimento 

organizacional estão relacionadas a diversos antecedentes que dizem respeito às 

características pessoais, às experiências no trabalho, às alternativas no mercado e, até mesmo, 

ao investimento organizacional e à experiência de socialização. Em uma meta-análise, Meyer 

et al. (2002) analisaram mais profundamente as relações do comprometimento com fatores 

antecedentes, correlatos e consequências.  
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Dentre as consequências do comprometimento, Meyer et al. (2002) mencionam:  

absenteísmo, desempenho do trabalho, comportamento de cidadania organizacional, estresse e 

conflito trabalho-família. Percebem que o comprometimento afetivo possui correlação 

negativa com o absenteísmo. Ou seja, quanto mais o indivíduo se sente pertencente à 

organização menos ele tende a faltar em seu trabalho. Em relação ao desempenho do trabalho, 

os comprometimentos afetivo e normativo se relacionam positivamente com o nível do 

desempenho do trabalho. Ou seja, quanto maior o nível de afetividade e a congruência do 

indivíduo com as normas e os valores da organização maior é o desempenho do trabalhador. 

O comportamento de cidadania organizacional, à semelhança do desempenho do trabalho, 

possui uma relação positiva com os comprometimentos afetivo e normativo. Quanto maiores 

esses vínculos, a tendência de o indivíduo apresentar um comportamento amigável, 

equilibrado e favorável ao convívio é também maior. Em relação ao nível de estresse e ao 

conflito família-trabalho, o indivíduo que é vinculado afetivamente à organização possui 

baixo nível de estresse e baixo nível de conflito entre sua família e o trabalho. Ao contrário, o 

comprometimento instrumental não contribui com a ausência de estresse e conflito entre 

trabalho e a família do trabalhador.  

 No que diz respeito aos correlatos do comprometimento organizacional, Meyer et al. 

(2002) mostram que o comprometimento afetivo possui alta correlação com a satisfação no 

trabalho, com o envolvimento com o trabalho e com o comprometimento ocupacional. 

Mostram, inclusive, que essa correlação é muito mais forte do que quando comparada à do 

comprometimento instrumental e à do comprometimento normativo.  

Em relação aos antecedentes, Meyer et al. (2002) alistaram variados para cada tipo de 

comprometimento (Figura 3). 
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Figura 3 - Antecedentes do comprometimento organizacional 
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Fonte: Traduzido e adaptado de Meyer et al. (2002, p. 22). 

 

Os autores apontam que as correlações com as características pessoais são baixas e 

que as correlações com a experiência no trabalho são mais fortes. Como esperado, Meyer et 

al. (2002) verificaram que essas variáveis são mais fortes quando relacionadas como 

antecedentes do comprometimento afetivo. O comprometimento instrumental, em todos os 

casos, apresentou correlação oposta aos comprometimentos afetivo e normativo.  

Meyer et al. (2002) indicam que a disponibilidade de alternativas e investimentos se 

correlacionam mais fortemente com o comprometimento instrumental do que com o 

comprometimento afetivo ou normativo. As correlações envolvendo transferência de 

habilidades e educação também apresentaram os resultados esperados, sendo positivamente 

relacionadas com o comprometimento instrumental. Também em relação ao investimento 

feito na organização, esperava-se que o indivíduo vinculado pela relação de troca material se 

esforçasse mais, porém o indivíduo comprometido afetivamente e normativamente apresenta 

maiores índices de investimento, ou seja, dedicação para com a organização.  

No que diz respeito ao comprometimento normativo e a seus antecedentes, nenhum 

recebeu investigação suficiente para garantir a inclusão na meta-análise de Meyer et al. 

(2002). Uma razão para isso pode ser a difícil mensuração desses antecedentes. Porém, como 

os próprios autores sustentam, seria interessante realizar pesquisas que considerassem as 
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diferenças individuais no tocante a valores pessoais e a disposições que refletem a 

socialização cultural. Ainda que não haja menção direta pela cultura organizacional como um 

todo, Meyer et al. (2002) citam dois estudos, de Clugston, Howell e Dorfman (2000) e de 

Wasti (2003), em que as diferenças nos valores culturais, como o coletivismo e a distância do 

poder de Hofstede (1980), estão positivamente correlacionadas com o comprometimento 

normativo para a organização. É possível, por meio de tipologias de cultura como a de 

Cameron e Quinn (2011), identificar qual cultura organizacional detém esses valores. Seria 

possível dizer que a cultura clã se baseia no coletivismo, assim como a hierárquica se 

caracteriza pela distância do poder, e que por isso o comprometimento normativo viria a ter 

alta correlação com a cultura clã e a hierárquica.  

Apesar de os estudos que relacionam a cultura organizacional com o 

comprometimento no trabalho no contexto brasileiro serem aparentemente incipientes, 

existem trabalhos relevantes. É possível ressaltar os estudos de Naves e Coleta (2003) e 

Ramalho (2008) em empresas hoteleiras, de Borges et al. (2004) no âmbito universitário, mais 

especificamente dentro de uma biblioteca, de Lages (2010) em uma prestadora de serviços na 

área de análises de materiais e fluidos isolantes e de Silva (2011), que desenvolveu sua 

pesquisa em uma organização do terceiro setor. Os autores fomentam a necessidade de mais 

investigações e em outros contextos. À semelhança do que propõe este estudo, Naves e Coleta 

(2003), Ramalho (2008), Lages (2010) e Silva (2011) usaram técnicas quantitativas, sendo 

que Silva (2011) e Ramalho (2008) utilizaram o instrumento de Cameron e Quinn (2011) e o 

de Meyer e Allen (1997) com uma quarta dimensão, a “afiliativa” trazida por Medeiros 

(2003). Borges et al. (2004) utilizaram uma abordagem de triangulação qualitativa e 

quantitativa. 

Naves e Coleta (2003) realizaram sua pesquisa em uma empresa hoteleira a partir da 

tipologia de Handy (1994) sobre os deuses da administração. Essa tipologia foi 

instrumentalizada por Gomide Jr. e Martins (1997). Para trabalhar com o comprometimento 

organizacional, as autoras utilizaram o modelo das três dimensões de Meyer e Allen (1997), 

aproveitando o instrumento validado por Medeiros (1997). Como achados tem-se a existência 

de relação dos tipos de cultura (clube, função, tarefa e pessoa) com os tipos de 

comprometimento (afetivo, instrumental e normativo). A cultura de função (burocrática), pela 

sua definição, semelhante à cultura hierárquica de Cameron e Quinn (2011), é a principal 

preditora do comprometimento normativo e instrumental, e a cultura de tarefa, semelhante à 

cultura clã proposta por Cameron e Quinn (2011), é a principal preditora do 

comprometimento afetivo. 
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 Com base em uma abordagem de triangulação quali-quanti para pesquisar em uma 

biblioteca universitária, Borges et al. (2004) elaboraram um instrumento próprio para a coleta 

quantitativa. Dentre os resultados, têm-se: dificuldades motivacionais; insatisfações salariais e 

com as promoções; e uma cultura organizacional frágil, com diversidade de vínculos 

empregatícios e ausência de um plano de carreira atualizado. Estes fatores não permitiram que 

atitudes comprometidas se concretizassem no comportamento organizacional dos 

participantes das amostras do estudo. Ações de gestão, como a institucionalização de espaços 

de participação e investimento na gerência média, foram consideradas válidas para superar os 

problemas identificados. 

Ramalho (2008), que utilizou o OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) 

de Cameron e Quinn (1996) e o modelo de Meyer e Allen (1997) trabalhado por Medeiros 

(2003), identificou a cultura clã e a adocrática como as capazes de gerar um ambiente voltado 

para o trabalho em equipe e o desenvolvimento e crescimento profissional dos trabalhadores 

da organização hoteleira pesquisada. Notou-se, também, que a criatividade e a liberdade 

individual de cada um dos trabalhadores para experimentar coisas novas, o que remete à 

cultura adocrática, favoreceram o predomínio das dimensões afetivas, afiliativas e normativas 

no vínculo indivíduo-organização. 

Lages (2010) utilizou o Instrumento Brasileiro para Avaliação da Cultura 

Organizacional (IBACO), baseado nos estudos de Hofstede et al. (2010), para avaliar a 

cultura organizacional, e a Escala de Bases do Comprometimento Organizacional (EBACO) 

construída por Medeiros (2003), para analisar o comprometimento. A análise dos resultados 

da aplicação do questionário a 35 empregados revelou que o comprometimento não se 

diferencia em função do gênero e que a cultura organizacional não demonstrou ter influência 

significativa nesse sentido. O setor de atuação do funcionário não influencia seu 

comportamento nem a percepção da cultura organizacional. Foi percebida baixa correlação 

entre cultura organizacional e comprometimento com o trabalho. Porém, a própria autora 

salienta que isso pode ter ocorrido devido às peculiaridades da amostra, em razão de seu 

tamanho reduzido, por exemplo.  

Já no contexto do terceiro setor, Silva (2011) verificou que na organização estudada 

por ele a cultura clã está fortemente relacionada ao comprometimento organizacional afetivo. 

Ou seja, essa cultura proporciona sentimentos de afetividade do colaborador em relação à 

organização, favorecendo sua permanência e seu envolvimento com as ações da organização, 

por meio da percepção de que os valores organizacionais estão em conformidade com seus 

próprios valores. Ou seja, há empatia entre o empregado e os valores que regem a cultura da 
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organização. A cultura clã e o comprometimento afiliativo, este pertencente ao modelo de 

Medeiros (2003), também apresentaram o mesmo comportamento. Depreende-se que o 

empregado sente que é parte da organização, favorecendo também sua permanência e seu 

envolvimento com as atividades dela. Silva (2011) percebeu, ainda, que o trabalho em equipe, 

a valorização das habilidades humanas e a criatividade são reconhecidas e recompensadas 

nesta organização, o que leva a uma maior união do grupo por meio das relações 

interpessoais. 

Na literatura internacional, há estudos no setor de Saúde e em outros variados 

contextos com foco na cultura organizacional como antecedente do comprometimento no 

trabalho. A intenção, a seguir, é trazer alguns dos trabalhos que abordem a temática, mas não 

necessariamente envolvendo o setor hospitalar. Dentre os trabalhos trazidos a seguir, 3 foram 

realizados na Índia, 1 na Nigéria, 2 no contexto coreano e 1 na Malásia. Lahiry (1994), Padma 

e Nair (2009) e Ahmad et al. (2011) desenvolveram suas pesquisas envolvendo o setor 

público, sendo que os dois últimos autores também analisaram o setor privado. Mathew e 

Ogbonna (2009), Song et al. (2009), Dirani (2009), Joo (2010) e Nongo e Ikyanyon (2012) 

pesquisaram o setor privado.  

Empresas públicas da Índia dos setores de manufatura, petróleo, alta tecnologia e 

indústria de explosivos foram estudadas por Lahiry (1994). A cultura organizacional foi 

trabalhada em três perspectivas: construtiva; passiva, ou defensiva; e agressiva, ou ofensiva. 

O comprometimento foi conhecido a partir das três dimensões de Meyer e Allen (1991). Os 

achados apontam que uma cultura construtiva provê aos empregados um ambiente onde suas 

satisfações são supridas e que isso traz um comprometimento afetivo. Tal achado remete aos 

aspectos que retratam a cultura clã no modelo de Cameron e Quinn (1996). Uma cultura 

passiva, ou defensiva, incita um comprometimento instrumental, o que significa que não é 

somente a força impositiva da organização no mercado, mas também o seu conteúdo, que 

influencia o comprometimento. Em outras palavras, entende-se que uma organização que não 

trabalha ativamente a sua cultura e assume uma gestão passiva não é capaz de promover o 

envolvimento afetivo, ou normativo, de seus colaboradores, restando o vínculo basicamente 

econômico-financeiro (instrumental). O comprometimento normativo não teve significativa 

relação com os três tipos de cultura trazidos pelo estudo nessas organizações.  

Padma e Nair (2009) estudaram a cultura organizacional e o comprometimento em 

organizações públicas e privadas do setor de mineração na cidade de Salem, na Índia, a partir 

dos instrumentos que serão utilizados neste estudo. Assim como neste estudo, as autoras 

utilizaram o instrumento OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) para a 
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cultura organizacional e o de Meyer e Allen (1997) para o comprometimento organizacional. 

Os resultados encontrados referentes ao setor público foram os seguintes: o comprometimento 

normativo e a cultura de mercado foram dominantes. O enfoque normativo apareceu com 

maior significância explicada pelo fato de os empregados trabalharem nas organizações há 

mais de dez anos. Além do grande tempo de atuação, como a organização oferece segurança 

no trabalho, benefícios de renda regular e aposentadorias, o sentimento de obrigação dos 

empregados em permanecer na organização é motivado por essa estrutura. E o fato de a 

cultura de mercado ter sido a mais significativa diz respeito à crescente ameaça de 

competição, fazendo com que se torne necessária a busca constante pela melhora de seus 

produtos e serviços. É possível observar no setor público brasileiro características mais 

paternalistas, além de um ambiente hierárquico, enraizado em procedimentos e não propenso 

à competitividade ou a metas de superação como na cultura de mercado. Tal realidade difere 

substancialmente daquela encontrada nesta região da Índia. A pesquisa ainda apontou que a 

cultura clã incita os três tipos de comprometimento e que a cultura de mercado tem um 

impacto negativo na redução do comprometimento afetivo. Este é um fato interessante, pois 

esta cultura é pautada por competitividade, alcance de metas e ambiente de trabalho 

impessoal; ou seja, tem um foco externo à organização, com caráter estratégico de alcance de 

mercado, o que pode inibir um envolvimento mais emotivo para com a organização. 

Há, também, estudos com abordagem qualitativa etnográfica no setor internacional. 

Um exemplo é a pesquisa de Mathew e Ogbonna (2009) em uma organização indiana de 

software. Os autores se basearam nas três perspectivas de análise de Martin (1992) e usaram 

de entrevistas profundas, observação e análise de documentos como técnicas metodológicas. 

Em um ambiente específico e restrito, os autores puderam identificar elementos tanto de 

integração e diferenciação, como também de fragmentação na cultura da organização de TI. A 

abordagem possibilitou mostrar nuanças das percepções que se referem ao ambiente de 

trabalho e ao clima organizacional que influenciam diretamente o comprometimento, trazendo 

um desafio em se investigar, conhecer e lidar com essas complexidades dos membros que 

compõem a cultura da organização. Apesar de não ser o foco deste estudo, entende-se que 

uma perspectiva qualitativa é importante para se conhecer em profundidade o contexto 

organizacional estudado e, consequentemente, os aspectos da sua cultura. 

Tratando da adequação do indivíduo à organização, Ahmad et al. (2011) realizaram 

um estudo quantitativo com 204 empregados de organizações públicas e privadas da Malásia 

para verificar o fator “adequação pessoal ao ambiente de trabalho” como mediador entre a 

cultura organizacional e o comprometimento. Os autores partiram do pressuposto de que a 
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cultura é um fator que predispõe ao comprometimento. Os resultados atenderam às ideias 

iniciais; ou seja, o comprometimento é influenciado pela cultura e o ambiente de trabalho é 

um fator mediador dessa relação. Ahmad et al. (2011) salientam a importância dos gestores 

em desenvolver um ambiente de trabalho propício que estimule a interpretação positiva da 

cultura e, portanto, uma postura comprometida de seus empregados. Ou seja, é imprescindível 

a tentativa de gerir a cultura eficientemente.  

Em relação às pequenas e médias empresas, Nongo e Ikyanyon (2012) realizaram um 

estudo em várias organizações de pequeno e médio porte em Makurdi, na Nigéria. Os autores 

utilizaram o instrumento de cultura de Denison (1990), que trabalha com as dimensões 

envolvimento, consistência, adaptabilidade e missão, e o de Mowday et al. (1979) para 

conhecer o comprometimento. Os resultados mostraram que os valores de envolvimento, 

adaptabilidade e consistência são fatores que predispõe o comprometimento dos 

trabalhadores, por trazerem segurança à sua realidade do trabalho. Nesse sentido, pode-se 

indagar se uma cultura com foco interno nas pessoas e nos procedimentos tenderia a 

promover maior envolvimento de seus empregados, tais como a clã e a hierárquica. 

Song et al. (2009) chegaram à conclusão que uma cultura voltada para o aprendizado 

promove confiança interpessoal e que isso contribui para o comprometimento no trabalho. 

Assim como Song et al. (2009), Joo (2010) também estudou a relação cultura e 

comprometimento no contexto coreano e também concluiu, a partir de um estudo quantitativo, 

que uma organização com uma cultura de aprendizado incita o comprometimento e, 

consequentemente, diminui a intenção de turn over. Dirani (2009), com foco na realidade 

libanesa, também obteve os mesmos achados em relação à cultura de aprendizado e ao 

comprometimento no trabalho. Conclui-se, portanto, que uma cultura voltada para o 

desenvolvimento pessoal de seus colaboradores, seu envolvimento e sua participação como 

sujeito ativo, por meio do aprendizado, é um ambiente propício para o aumento do vínculo 

para com a organização. No modelo de Cameron e Quinn (1996), é possível encontrar essas 

características na cultura clã, que prioriza o desenvolvimento das pessoas, e os líderes 

trabalham como coaches, promovendo um contínuo aprendizado. Tal traço também pode 

remeter à cultura adocrática, que está em busca de inovar, em sempre aprender algo novo.  

Sabe-se que a cultura nacional influencia diretamente a cultura organizacional 

(HOFSTEDE, 1983) e que, portanto, a realidade entre os países pode diferir 

consideravelmente o contexto empresarial de cada um deles. O mesmo diz respeito ao setor 

estudado, uma vez que os setores público e privado podem se diferir drasticamente de uma 

nação para a outra justamente pelos contextos governamental e socioeconômico de cada uma. 
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Por isso, comparações e inferências devem ser feitas com cautela. No entanto, de forma geral, 

é possível obter alguns insights interessantes para esta pesquisa a partir dos resultados destes 

estudos.  

De modo geral, percebeu-se que a cultura clã surgiu constantemente como preditora 

do comprometimento organizacional e, também, frequentemente relacionada positivamente ao 

comprometimento afetivo. Cameron e Quinn (1996) reforçam que nesta cultura há alto 

comprometimento dos trabalhadores. Nesse sentido, tem-se a última hipótese deste estudo: 

H5. Dos quatro tipos de cultura, a cultura clã influenciará mais positivamente o 

comprometimento organizacional. 

Pretende-se neste estudo identificar a cultura organizacional como antecedente do 

comprometimento no trabalho no contexto das organizações hospitalares. Conforme mostra a 

Figura 4, com base na abordagem de Cameron e Quinn (2011) para a cultura organizacional, a 

pesquisa objetiva associar as diferentes tipologias de cultura com o comprometimento 

organizacional, embasado no modelo de Meyer e Allen (1997).  

 

Figura 4 - Modelo da pesquisa 

Cultura Organizacional

Clã

Hierárquica

Adocrática

Mercado

Afetivo

Instrumental

Normativo

Comprometimento 

Organizacional

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O modelo acima será analisado mediante as hipóteses anteriormente apresentadas, a 

relembrar: 

 

H1. A cultura dominante nas organizações hospitalares será a hierárquica. 

H2. A cultura menos expressiva nas organizações hospitalares será a adocrática. 

H3a. A percepção da cultura organizacional entre os grupos assistenciais e 

administrativos será diferente.  
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H3b. A percepção da cultura organizacional entre os servidores geridos pelos regimes 

civil e militar será diferente. 

H4. Os servidores estarão comprometidos mais por motivos afetivos do que por 

motivos instrumentais ou normativos.  

H5. Dos quatro tipos de cultura, a cultura clã influenciará mais positivamente o 

comprometimento organizacional. 
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3. METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa buscou identificar e analisar como a cultura organizacional influencia o 

comprometimento no trabalho dos servidores de um hospital militar e de um hospital 

vinculado à Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG), visando a 

identificação de perfis culturais associados ao comprometimento organizacional. A seguir, 

desenvolve-se a metodologia utilizada na operacionalização deste estudo. Apresentam-se a 

caracterização da pesquisa, a população e amostra estudada, o processo da coleta de dados e, 

por fim, a análise dos dados coletados. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Creswell (2010) afirma que toda pesquisa que prevê a relação entre variáveis é explicativa, 

pois se intenta conhecer a natureza dessa relação. Esta pesquisa tem, portanto, natureza 

explicativa, pois objetiva conhecer a influência da cultura organizacional no 

comprometimento dos trabalhadores nas organizações hospitalares, objeto de estudo. 

A abordagem deste estudo é quantitativa e foi realizada por meio de um levantamento 

de campo, ou survey. Este método utiliza uma amostra para fazer inferências sobre atitudes, 

comportamentos e características de uma população que, por seu grande tamanho, inviabiliza 

sua observação direta (CRESWELL, 2010). O levantamento de campo permite verificar 

proposições empíricas relativas ao relacionamento de diversas variáveis e examinar 

cuidadosamente, por meio de testes rigorosos, a importância relativa de cada uma delas 

(BABBIE, 2007). Ainda segundo Babbie (1999), os moldes do survey como é conhecido e 

utilizado hoje em pesquisas sociais, tem produzido conhecimentos científicos de extrema 

relevância para a formulação de políticas públicas. 

A presente pesquisa utilizou questionários validados estatisticamente como 

instrumento para analisar os objetos de estudo. As informações foram coletadas em julho de 

2014 no hospital vinculado à FHEMIG e em outubro e novembro de 2014 no hospital militar. 

Portanto, esta pesquisa é transversal, definida por Gonçalves e Meirelles (2004, p. 38) como 

uma “pesquisa realizada de forma episódica uma vez, em tempo de conveniência”. Dessa 

forma, é garantida a uniformidade dos dados, sem que questões externas possam influenciá-

los, tais como mudança de gestão e eventos sociais e políticos na organização.  



68 

 

3.2 População e amostra 

 

Com relação ao objeto de estudo, foram pesquisadas duas organizações hospitalares públicas 

de Minas Gerais.  A primeira delas, aqui denominada de “Hospital Ômega”, pertencente à 

rede Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG). A FHEMIG está vinculada 

à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES) e é prestadora de serviços de 

complexidade secundária e terciária, exclusivamente, para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

Considerada uma das maiores gestoras de hospitais públicos do país, a FHEMIG tem atuação 

em seis complexos assistenciais: Urgência e Emergência, Especialidades, Saúde 

Mental, Hospitais Gerais, MG Transplantes e Reabilitação e Cuidado ao Idoso. O Hospital 

Ômega se enquadra em Hospitais Gerais.  

A instituição tem como missão: “Prestar assistência à saúde de complexidade 

secundária e terciária, de abrangência regional e estadual, com envolvimento e compromisso 

da equipe hospitalar, formando e qualificando recursos humanos, gerando conhecimento, 

pautando-se nos princípios de excelência, ética, responsabilidade social e busca contínua da 

qualidade e aprimoramento da gestão”; sua visão é: “Ser reconhecido como instituição 

hospitalar de referência e excelência na assistência e gestão de serviços de saúde”. Seu 

organograma pode ser visualizado no Anexo A.  

Com um quadro de pouco mais de 1.000 servidores, o Hospital Ômega oferece 

serviços de: 

a) Atendimento médico de urgência a mulheres vítimas de violência sexual; 

b) Atendimento domiciliar para adultos com doenças neuromusculares; 

c) Atendimento em urgência de clínica médica; 

d) Atendimento médico a pacientes adultos com doenças neuromusculares; 

e) Atendimento médico a recém-nascidos que necessitam de terapia intensiva; 

f) Atendimento médico de urgência para traumas ortopédicos em vítimas de 

acidentes em estado grave; 

g) Atendimento médico e internação de pacientes com complicações da tuberculose; 

h) Atendimento médico em casos de envenenamento ou intoxicação grave; 

i) Atendimento médico em urgências ginecológicas e obstétricas; 

j) Atendimento médico em urgências pediátricas; 

k) Cirurgias de urgência para pacientes com risco de morte; e 

l) Tratamento médico para adultos que necessitam de cuidados intensivos e 

intermediários. 
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A segunda instituição participante desta pesquisa é um hospital militar. Aqui nomeado 

como “Hospital Sigma”, trata-se de uma instituição pública com um segmento de atendimento 

específico, os militares, pensionistas de militares e dependentes. A instituição pertence ao 

Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM), autarquia que tem 

autonomia administrativa e financeira e personalidade jurídica de direito público. O Hospital 

Sigma tem como missão “prestar assistência integral aos policiais militares e bombeiros 

militares do Estado de Minas e seus dependentes”. Seu organograma pode ser encontrado no 

Anexo B. Seus servidores são militares, civis, estagiários e terceirizados, somando um quadro 

de trabalho de 1.083 servidores. Ressalta-se que cerca de 80% do empregados são militares. 

Os serviços oferecidos pelo Hospital Sigma são nas seguintes especialidades:  

a)  Anestesia b) Nutrição – Ambulatório  

c) Cirurgia Geral, Plástica, 

Pediátrica 
d) Nefrologia 

e) Clínica de Urologia, Ginecologia, 

Médica Ambulatorial 
f) Neurologia 

g) Cardiologia h) Otorrinolaringologia 

i) Fonoaudiologia  j) Oftalmologia 

k) Dermatologia l) Oncologia 

m) Endocrinologia n) Ortopedia 

o) Endoscopia p) Pneumologia 

q) Fisioterapia Geral, Ambulatorial, 

Clínica de Mão e Motora 

Ambulatorial 

r) Pediatria e Internação 

s) Gastrenterologia t) Proctologia 

u) Geriatria v) Psicologia 

w) Hematologia x) Psiquiatria 

A população deste estudo são os hospitais públicos do estado de Minas Gerais e a 

população amostral os dois hospitais estudados. A amostra foi escolhida de forma 

estratificada aleatória. Ou seja, foram selecionadas de forma aleatória, conforme o interesse 

em participar da pesquisa, pessoas em cada subgrupo, setores e vínculo (regime), de cada 

hospital. Babbie (1999) ensina que os estratos são características da população que interessam 

à pesquisa. Neste estudo, buscou-se obter uma quantidade representativa de servidores que 

atuam em áreas assistenciais e de apoio diagnóstico e terapêutico, como também em áreas 

administrativas, atentando-se para não abordar lideranças. Tomou-se o cuidado de verificar a 

necessidade em estratificar, posteriormente, as análises dos dados a partir da Análise de 

Variância entre grupos e Testes Post-hoc. 
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A amostra foi quantificada a partir da realização do teste de análise de poder (power 

analysis) para regressão linear multivariada no software G*Power
®
 3.1. Este teste busca 

maximizar o poder de explicação do modelo, minimizando o erro estatístico (α) e 

relacionando o efeito esperado ao tamanho da amostra. Para definir a amostra, utilizaram-se o 

power escolhido (90%), o efeito esperado (0,2), o erro máximo (5%) e o número de preditores 

do modelo (n = 4), ou seja, o número de variáveis independentes (cultura adocrática, cultura 

clã, cultura hierárquica e cultura de mercado). Para este estudo, o tamanho da amostra da 

pesquisa precisou alcançar um mínimo de 82 respondentes em cada hospital. Obtiveram-se no 

Hospital Ômega 125 questionários válidos e 248 questionários válidos no Hospital Sigma, 

atendendo, assim, ao mínimo necessário para a realização dos cálculos estatísticos e teste das 

hipóteses. 

 

3.3 Coleta dos dados 

 

Neste trabalho, foram utilizados dois instrumentos validados estatisticamente para constituir o 

questionário de coleta. Como ressalta Zikmund (2003), o uso do questionário é apropriado 

para pesquisas do tipo survey projetadas para alcançar um grande número de respondentes, 

pois apresenta baixo custo quando comparado a outros instrumentos. Outras vantagens do 

questionário são: conveniência para o respondente, anonimato, uso de perguntas padronizadas 

para toda a amostra e flexibilidade geográfica, pois podem ser aplicados via internet 

(MALHOTRA, 2004). O questionário inicia-se com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, em que a pesquisa é apresentada e os servidores são devidamente informados a 

respeito da importância do estudo e de seus objetivos, ressaltando o anonimato e o caráter 

voluntário da participação. O respondente deve assinalar que leu o documento e consente em 

participar do estudo, respeitando-se assim, os processos éticos para a participação do 

respondente. Para abordar a cultura organizacional, utilizou-se o Organizational Culture 

Assessment Instrument (OCAI), de Cameron e Quinn (2011), e para o comprometimento 

organizacional, foi adotado o instrumento de Meyer e Allen (1997). O questionário (Apêndice 

A) foi estruturado em três seções: a primeira sobre a cultura organizacional, a segunda sobre o 

comprometimento organizacional e a terceira contendo perguntas de ordem demográfica.  

  Na seção sobre cultura organizacional, composta pelo questionário de Cameron e 

Quinn (2011), os respondentes analisaram seis dimensões do ambiente organizacional: a) 

características dominantes; b) liderança organizacional; c) gestão organizacional; d) coesão 
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crganizacional; e) ênfases estratégicas; e f) critérios para o sucesso. Cada aspecto continha 

quatro sentenças relativas a cada tipo de cultura, que deveriam ser avaliadas por meio de uma 

escala ipsativa de 100 pontos. Ou seja, os respondentes deveriam distribuir esses 100 pontos 

nas quatro frases, conforme sua percepção se elas ocorrem, se referem ou se caracterizam ou 

não a organização atualmente. Quanto mais parecida com a organização, maior pontuação a 

frase recebia e quanto menos parecida com a organização, menor a pontuação colocada. As 

frases relativas à cada cultura (Apêndice B) foram dispostas da seguinte forma em cada 

aspecto organizacional: 

 Primeira frase relativa à cultura clã 

 Segunda frase relativa à cultura adocrática 

 Terceira frase relativa à cultura de mercado 

 Quarta frase relativa à cultura hierárquica 

  A segunda seção do questionário aborda o comprometimento organizacional, por meio 

do instrumento de Meyer e Allen (1997), em que o respondente lê e avalia as afirmativas 

dispostas conforme seu grau de concordância, por meio de uma escala Likert de 5 pontos, em 

que o valor “1” indica “Discordo totalmente” e “5” representa “Concordo totalmente”. Os 

valores “2” e “4” referem-se à posição de “Discordo” e “Concordo”, respectivamente. E, por 

fim, o valor “3” refere-se à “Nem concordo, Nem discordo”, ou seja, um ponto de indecisão 

ou indiferença. O instrumento é composto por quinze afirmativas. Cada dimensão do 

comprometimento organizacional – afetiva, instrumental e normativa, é composta por cinco 

questões cada. A relação das dimensões com os números de cada questão está disposta no 

Apêndice C. 

  A terceira e última parte do questionário é composta pelos dados demográficos, em 

que os respondentes serão questionados a respeito de: seu sexo, idade, estado civil, número de 

filhos dependentes, faixa salarial, nível educacional (completo), tempo que trabalha na 

organização e função/cargo e se trabalha em outra empresa. Tais dados de ordem demográfica 

possibilitaram conhecer as características da amostra e facilitar as análises por grupos das 

amostras. 

  Em paralelo à aplicação do questionário, realizou-se a análise documental de materiais 

disponíveis ao público, tais como na internet, em boletins institucionais e em murais nas 

dependências dos hospitais. Realizaram-se também, observações do ambiente de trabalho e 

suas rotinas e conversas informais com funcionários e lideranças sobre suas atividades, 

problemas e desafios existentes, história das organizações, sua estrutura física e 
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organizacional, sua missão, valores trabalhados, gestão e estratégias organizacionais. Tais 

levantamentos serviram como fonte secundária de informações, as quais auxiliaram no 

entendimento das particularidades do universo dos dois hospitais. 

  O contato com os respondentes se deu de duas formas. No Hospital Sigma, 

inicialmente, de forma online e, posteriormente, presencial. O contato foi inicialmente feito a 

partir do envio de e-mail convite para participação da pesquisa, no qual constava a carta de 

apresentação e o link do questionário que estava hospedado na plataforma online 

SurveyMonkey®, onde é possível armazenar o questionário, enviar aos respondentes e 

monitorar as respostas retornadas. O envio dos e-mails ocorreu em parceria com o órgão de 

comunicação interna da instituição. Diante da falta de retorno necessário para a amostra 

definida previamente, partiu-se para uma nova estratégia de coleta de dados, a presencial. A 

pesquisadora aplicou a pesquisa em auditório para os servidores interessados dos setores 

administrativos e nos setores assistenciais e de apoio diagnóstico e terapêutico. Ela visitou um 

a um para apresentar a pesquisa e entregar o questionário aos servidores interessados em 

responder. Posteriormente, os questionários foram recolhidos também pela pesquisadora. A 

coleta presencial mediante questionário impresso foi adotada desde o princípio da coleta do 

Hospital Ômega e se deu também pela abordagem aleatória de servidores em seus postos de 

trabalho. A pesquisa foi apresentada e o questionário foi entregue diante da manifestação de 

interesse em participar. Posteriormente, os questionários foram recolhidos pela pesquisadora.  

 

3.4 Análise dos dados 

 

Os dados foram trabalhados no software estatístico Statistical Package for the Social Sciences 

– SPSS
®
 17.0. Inicialmente, foram analisados os dados ausentes das amostras dos hospitais, 

para verificar se há padrão na ocorrência da perda desses dados ou se isso aconteceu de forma 

totalmente aleatória. Para esta análise, com base em Hair et al. (2005), verificaram-se e 

retiraram-se os casos que apresentavam nível de perda maior que 10% nas variáveis 

estudadas.  

Posteriormente, foram identificados e estudados os valores extremos (outliers), ou 

seja, aqueles que possuem uma combinação única de características identificáveis como 

distintamente diferente das outras observações (HAIR et al., 2005). A detecção dos outliers se 

deu de forma univariada e multivariada. Segundo Hair et al., (2005), a detecção univariada 

examina a distribuição das observações para cada variável na análise e seleciona como 
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outliers os casos que “caem nas faixas exteriores” da distribuição (alta e baixa). Em análises 

multivariadas, o pesquisador precisa de um meio de medir objetivamente a posição 

multidimensional de cada observação em relação a algum ponto em comum (HAIR et al., 

2005, p. 75). Para tanto, utiliza-se o teste de Mahalanobis D
2
, que possibilita medir a distância 

de cada observação no espaço multidimensional da média central de todas as observações, 

fornecendo um único valor para cada observação, não importando quantas variáveis são 

consideradas. Os valores extremos detectados foram excluídos, para não prejudicar os 

tratamentos estatísticos.  

No intuito de verificar se há diferenças (variância) entre grupos nas amostras, foram 

realizados o teste de variância ANOVA e o teste post-hoc LSD, a fim de conferir maior 

consistência às análises posteriores. Foi então realizada a análise descritiva para a cultura 

organizacional e para o comprometimento organizacional nos dois hospitais em relação às 

suas médias e a seus desvios-padrão. Os dados demográficos das amostras, tanto profissionais 

quanto pessoais, também foram trabalhados com estatística descritiva. Segundo Anderson, 

Sweeney e Willians (2002), a estatística descritiva fornece sumários de informações que 

podem ser condensados em formatos tabulares, gráficos ou numéricos, facilitando o 

entendimento das informações coletadas.  

Posteriormente, para verificar a linearidade – ou seja, com que intensidade os tipos de 

cultura se relacionam com os tipos de comprometimento – utilizou-se a correlação de 

Pearson. Para verificar e analisar as relações entre os tipos de cultura e o comprometimento 

do trabalhador, utilizou-se o método estatístico de análise multivariada: regressão múltipla. A 

fim de verificar a normalidade dos dados, geraram-se histogramas de distribuição.  

Em relação à regressão múltipla, optou-se pelo método de entrada de variáveis 

confirmatório, nomeado “enter”, no SPSS
®
. Segundo Hair et al. (2005), o pesquisador jamais 

deve ser totalmente orientado por qualquer uma das abordagens, seja ela confirmatória, 

sequencial ou combinatória. Em vez disso, deve usá-las após considerar todas cuidadosamente 

e somente aceitar os resultados após cuidadosa investigação, com base na teoria e no contexto 

da pesquisa. Em métodos sequenciais, é preciso atentar-se para a multicolinearidade das 

variáveis independentes, pois variáveis independentes igualmente correlacionadas com a 

variável dependente e altamente correlacionadas entre elas possivelmente não entrarão 

conjuntamente no modelo. Isso faz com que uma variável altamente explicativa não seja 

considerada, distanciando o modelo da realidade pesquisada. O método sequencial stepwise, 

que trabalha com testes de significância múltiplas, necessita que todos eles sejam feitos em 

nível mais conservador, como a 0,01, ao acrescentar ou eliminar variáveis, a fim de garantir 
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que a taxa de erro geral seja razoável. O método enter, por sua vez, é uma opção que analisa a 

potencialidade de todas as variáveis para o modelo, para depois da regressão apontar quais 

entrarão ou não, tendo em vista sua significância. Nesse sentido, ele é o mais interessante.  

Os resíduos dos dados também foram analisados por meio de gráfico de dispersão, 

scatterplot, no intuito de verificar o princípio da homoscedasticidade, ou seja, se há 

dependência entre as variáveis consideradas no estudo. Ressalta-se, por fim, que todas as 

análises estatísticas serão realizadas considerando um intervalo de confiança de 95%, tendo, 

portanto, um erro de 0,05% (α = 0,05).  
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção procede-se à apresentação e análise dos resultados encontrados a partir da 

aplicação dos questionários no Hospital Ômega e no Hospital Sigma. Primeiramente, realiza-

se a caracterização das amostras, por meio dos dados demográficos. Em seguida, analisam-se 

as médias e as variâncias da amostra conjunta dos hospitais, a fim de conhecer a cultura 

dominante (H1) e a menos expressiva (H2), na percepção dos participantes. Então, avaliam-se 

as diferenças entre os grupos assistenciais e administrativos (H3a) e entre os servidores 

geridos pelos regimes civil e militar (H3b). Isso porque, se verificado que não há 

homogeneidade nos grupos – ou seja, que há diferença na percepção da cultura organizacional 

– não é possível identificar uma cultura dominante para toda a organização, e sim reconhecer 

a existência de subculturas – ou seja, que existe uma cultura dominante para cada grupo. 

Posteriormente, realizam-se as análises descritivas da cultura organizacional. Em seguida, 

analisam-se as médias e variâncias da amostra dos dois hospitais, conjuntamente, para o 

comprometimento organizacional, a fim de conhecer a dimensão predominante nos 

respondentes da pesquisa (H4). Em seguida, analisa-se a variância dos grupos em relação ao 

comprometimento. A partir daí, realizou-se a análise descritiva do comprometimento 

organizacional. Por último, apresentam-se as análises de regressão múltipla para cada grupo 

dos dois hospitais (H5).  

 

4.1 Dados demográficos 

 

A amostra, a princípio, contava 298 respondentes no Hospital Sigma e 129 participantes no 

Hospital Ômega. No entanto, com a análise dos dados ausentes – ou seja, casos que 

apresentavam nível de perda maior que 10% nas variáveis estudadas – e com a detecção de 

outliers univariados, por meio da análise da distribuição de observações, e multivariados, por 

meio da medida D
2
 de Mahalanobis, a amostra final dos hospitais assumiu os seguintes 

números: 125 respondentes no Hospital Ômega e 248 participantes no Hospital Sigma.  
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4.1.1 Dados demográficos – Hospital Ômega 

 

Os respondentes do Hospital Ômega são, em sua expressiva maioria, mulheres (84%), com os 

homens totalizando somente 16% do total. Em relação ao estado civil, pouco mais da metade 

dos participantes da pesquisa são casados ou estão em uma união estável (55%). Em seguida, 

tem-se os solteiros, somando 36% dos respondentes. Aqueles que são separados ou 

divorciados representam apenas 8% da amostra, e por fim, os viúvos são a minoria expressiva, 

apenas 1% da amostra. No que diz respeito ao número de filhos dependentes, a maioria dos 

respondentes (57%) não possuem filhos, 25% possuem apenas um filho, 15% dos 

participantes têm dois filhos e, apenas, 3% da amostra tem três filhos.  

No que diz respeito à escolaridade dos respondentes, a minoria expressiva (1%) possui 

apenas o Ensino Fundamental. A maioria dos respondentes (66%) possui Ensino Superior, 

sendo que destes, 25% possui Especialização e 6% possui Mestrado. Nenhum respondente 

possui Doutorado. Por fim, a segunda parcela mais expressiva, 33% dos servidores, possui o 

Ensino Médio completo. 

Quando perguntados sobre o tempo que estão trabalhando no Hospital Ômega, um 

pouco mais da metade dos respondentes (51%) afirmaram que estão entre um e cinco anos na 

instituição. Os participantes que estão entre cinco e dez anos trabalhando no hospital somam 

10% do total da amostra. Os que está há pelo menos 10 anos na organização correspondem a 

12% dos respondentes. Cerca de 9% dos participantes estão entre seis meses e um ano 

trabalhando no hospital. Por fim, tem-se a parcela de 18% dos respondentes que completarão 

um ano de instituição. 

 No que tange a remuneração, a maioria dos respondentes (59%) recebe até três salários 

mínimos (referência ao valor vigente do ano de 2014). Os que recebem mais que três até seis 

salários mínimos, representam 32% dos participantes da pesquisa. Os servidores que recebem 

mais que seis salários mínimos até dez salários, somam 6% da amostra. Enquanto a minoria 

expressiva (3%) recebe mais que dez salários mínimos.  

 Dentre os 125 respondentes, somente 4 não informaram qual é o seu cargo na 

instituição. Tem-se uma amostra constituída de servidores advindos das áreas assistenciais, 

incluindo apoio ao diagnóstico e terapêutico, como: Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar 

Operacional de Saúde, Técnico Operacional de Saúde, Técnico em Enfermagem, Enfermeiro 

e Médico, Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Terapeuta 

Ocupacional, Bioquímico, Farmacêutico, Técnico em Farmácia, Técnico em Patologia 
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Clínica, Técnico em Radiologia e Técnico de Laboratório; e por fim, das áreas 

administrativas: Analistas de Gestão, Auxiliares Administrativos, Bibliotecário e Assessor. 

  

4.1.2 Dados demográficos – Hospital Sigma 

 

A amostra do Hospital Sigma é composta tanto por militares (82%) como por servidores civis 

(18%). As mulheres representam 56% dos respondentes e os homens, 44% da amostra. No 

que diz respeito ao estado civil, a maioria dos servidores (64%) é casado ou está em uma 

união estável. A seguir, têm-se os solteiros que representam 25% dos participantes da 

pesquisa. Aqueles separados ou divorciados somam 10% dos servidores e os viúvos, apenas 

1%. No que tange o número de filhos dependentes, com o mesmo número de respondentes, 

estão aqueles servidores que não possuem filhos ou que possuem dois filhos dependentes, 

com 33% da amostra em cada. Em seguida, estão os servidores que possuem apenas um filho 

(20%), aqueles que possuem três filhos (10%) e aqueles que têm quatro ou mais filhos, 

somando 3% dos participantes. 

 Em relação ao nível de escolaridade dos servidores, a maioria dos respondentes (53%) 

possui Ensino Médio enquanto 46% dos participantes possuem Ensino Superior. Destes, é 

interessante notar que 21% possuem grau de Especialista enquanto 2% possuem Mestrado e 

1% possuem o título de Doutor. 

 No que diz respeito ao tempo de trabalho no hospital, a maior parte dos servidores 

(42%) está há pelo menos dez anos na instituição militar. Em seguida, encontram-se os 

profissionais que estão entre um e cinco anos trabalhando no hospital, representando 29% da 

amostra. Os servidores que está há mais de cinco até dez anos na organização, soma 17% dos 

participantes da pesquisa. Por fim, 12% dos respondentes completarão um ano de trabalho no 

hospital.  

 Os participantes, em sua maioria (35%) recebem entre quatro e seis salários mínimos 

(referente ao valor vigente em 2014). A parcela que recebe entre sete até dez salários mínimos 

somam 25% dos participantes. Aqueles que recebem mais do que dez salários mínimos 

representam 22% da amostra. Por fim, 16% dos servidores recebem entre um e três salários 

mínimos e, apenas 1%, recebe até um salário mensal. 

 Os servidores participantes da pesquisa pertencem tanto às áreas assistenciais, à de 

apoio diagnóstico e terapêutico, como também às áreas administrativas. Dentre os 

respondentes que preencheram o seu cargo, tem-se: Apoio Administrativo, Assistente 
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Administrativo, Auxiliar Administrativo (Compras, Faturamento, Escritório, Justiça e 

Disciplina), Suporte Administrativo, Recepcionista, Secretário, Telefonista, Técnico em 

Informática, Auxiliar de Saúde, Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem, 

Enfermeiro, Médico e Fisioterapeuta. 

  

4.2 Análise da cultura organizacional 

 

No intuito de verificar as duas primeiras hipóteses deste estudo que postulam que a cultura 

hierárquica será a dominante nas organizações e que a cultura adocrática será a menos 

expressiva nos hospitais, realizou-se um teste de análise da variância da amostra (ANOVA) 

para as variáveis independentes – cultura clã, cultura adocrática, cultura de mercado e 

cultura hierárquica. A fim de atender às proposições das hipóteses, este teste foi realizado 

com os dados dos dois hospitais conjuntamente (Apêndice D). 

 A partir da análise descritiva das variáveis, percebeu-se que a cultura de maior média 

dentre os respondentes foi a cultura hierárquica (M = 27,98), seguindo-se a cultura clã (M = 

27,75), a cultura de mercado (M = 22,67) e a cultura adocrática (M = 20,33). O teste 

ANOVA demonstrou que há diferença significativa na percepção das culturas pelos 

respondentes [F(3,1488) = 85,63, p = 0,000 < 0,05]. A fim de verificar onde se encontram 

essas diferenças, foi realizado o teste Post-hoc LSD. A partir dos resultados retornados, 

notou-se que a cultura hierárquica possui uma diferença significante em relação a cultura 

adocrática e a cultura de mercado [F(3,1488) = 85,63, p = 0,000 < 0,05]. No entanto, ela não 

possui uma diferença significante em relação a cultura clã [F(3,1488) = 85,63, p = 0,689 > 

0,05]. Assim, a Hipótese 1 é parcialmente confirmada, pois, apesar de a cultura hierárquica 

possuir a maior média dentre as culturas nas organizações, ela não se difere de maneira 

importante da cultura clã, que se encontra logo em seguida.  

 Por fim, o teste post-hoc também possibilitou avaliar a cultura adocrática em relação 

às demais. Percebeu-se que esta cultura é estatisticamente diferente de todas as demais 

[F(3,1488) = 85,63, p = 0,000 < 0,05]. Portanto, as análises das médias e de variância das 

culturas concluem que a cultura adocrática é a menos expressiva nas organizações 

hospitalares. Sendo assim, a Hipótese 2 deste estudo é confirmada.  

 Para verificar se há diferenças significativas no que diz respeito à percepção da cultura 

organizacional entre os grupos das amostras, sejam eles assistenciais ou administrativos do 

Hospital Ômega ou civis ou militares do Hospital Sigma, proposições estas sugeridas pelas 
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hipóteses 3a e 3b deste estudo, realizou-se novamente a análise da variância das amostras 

(Apêndice E). Para o Hospital Ômega, elaborou-se o teste ANOVA das variáveis 

independentes entre os grupos assistencial e administrativo e para o Hospital Sigma foi feito o 

teste Post-hoc LSD entre os grupos militares da saúde, militares administrativos e civis. 

 O teste ANOVA mostrou que há diferenças significativas entre as médias do grupo 

assistencial e do grupo administrativo do Hospital Ômega. Existem diferenças significativas 

na percepção da cultura clã [F(1,123) = 8,45, p = 0,004 < 0,05], indicando que entre os 

servidores assistenciais esta cultura está mais presente (M = 30,08, D.P. = 11,28) em 

comparação com a percepção dos servidores administrativos (M = 24,32, D.P. = 5,76). A 

percepção da cultura adocrática também se difere significativamente [F(1,123) = 6,12, p = 

0,015 < 0,05], mostrando que os servidores administrativos a consideram mais coesa com sua 

realidade (M = 22,76, D.P. = 4,91) do que os servidores assistenciais (M = 19,83, D.P. = 

6,37). Também em relação à cultura de mercado, há diferenças significativas na percepção 

dos servidores assistenciais e administrativos [F(1,123) = 4,22, p = 0,042 < 0,05]. Estes, 

consideram os traços da cultura de mercado mais presentes na organização (M = 25,15, D.P. = 

4,78) se comparados aos servidores assistenciais (M = 21,42, D.P. = 10,44). A cultura 

hierárquica foi a única em que os resultados indicaram que não existe diferença significativa 

na percepção dos grupo assistencial (M = 24,36, D.P. = 10,25) e administrativo (M = 27,76, 

D.P. = 5,95), [F(1,123) = 3,48, p = 0,06 > 0,05]. Portanto, a Hipótese H3a foi confirmada, 

sugerindo que a percepção da cultura organizacional entre os grupos assistenciais e 

administrativos é diferente. Tendo em vista este resultado, optou-se por realizar a análise 

descritiva da cultura organizacional e as regressões múltiplas separadamente para cada grupo. 

 Em relação ao Hospital Sigma, o teste ANOVA para as variáveis independentes 

mostrou diferenças significativas entre os grupos, a princípio, para a cultura hierárquica 

[F(2,245) = 5,50, p = 0,005 < 0,05]. Ao realizar o teste post-hoc LSD para verificar onde se 

encontra essa diferença, notou-se que os civis percebem a cultura hierárquica (M = 30,06, 

D.P. = 7,82) de uma forma muito mais presente que os militares administrativos (M = 25,31, 

D.P. = 6,91) [F(2,245) = 5,50, p = 0,011 < 0,05]. Os militares da saúde também consideram a 

cultura hierárquica mais presente (M = 30,15, D.P. = 9,15) do que os militares 

administrativos [F(2,245) = 5,50, p = 0,001 < 0,05]. Notou-se, ainda, que, em relação à 

presença da cultura de mercado, os servidores civis (M = 24,41, D.P. = 6,44) e os militares da 

saúde (M = 22,23, D.P. = 6,46) possuem uma percepção diferente [F(2,245) = 2,02, p = 0,047 

< 0,05], sendo que a cultura de mercado se faz mais atuante na organização na percepção dos 

servidores civis. No que diz respeito à cultura adocrática, ela assumiu p valor quase 
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significativo [F(2,245) = 2,03, p = 0,05] entre os servidores militares (militares da saúde: M = 

19,87, D.P. = 5,76; e militares administrativos: M = 22,96, D.P. = 6,60). Ou seja, as médias 

tendem a ser significativamente diferentes e, portanto, também é um ponto de atenção. A 

partir destes resultados, é possível concluir que há diferenças entre os servidores civis e 

militares no que diz respeito à percepção sobre a cultura organizacional. Isso implica que a 

Hipótese H3b foi confirmada. Além disso, observou-se que há diferenças também entre os 

servidores militares administrativos e assistenciais. Nesse sentido, à semelhança do Hospital 

Ômega, optou-se por realizar as análises descritivas para a cultura organizacional e as 

regressões múltiplas separadamente – para os civis, para os militares da saúde e para os 

militares administrativos – no intuito de obter maior consistência e confiabilidade nos 

resultados. 

 Conclui-se nesta seção que as diferenças na percepção da cultura organizacional entre 

os grupos dos hospitais pesquisados indicam que há subculturas nas organizações.  

 

4.2.1 Análise descritiva da cultura organizacional nos hospitais pesquisados 

 

A seguir, apresentam-se os resultados descritivos da cultura organizacional nos dois hospitais 

participantes da pesquisa. Para tanto, as médias e os desvios-padrão foram colocados, assim 

como gráficos para facilitar a análise.  

 

 Hospital Ômega 

 

Como mostrado anteriormente, a percepção sobre a cultura organizacional no Hospital Ômega 

varia conforme os grupos, assistencial e administrativo. Portanto, a análise descritiva para a 

cultura foi feita separadamente. Em relação aos servidores assistenciais, a Tabela 1 e a Figura 

5 mostram que a cultura predominantemente percebida é a cultura clã (30,08), seguida da 

cultura hierárquica (24,36), após a cultura de mercado (21,42) e, por fim, a cultura 

adocrática (19,83). Diante destes resultados, é possível afirmar que estes servidores 

consideram o Hospital Ômega como um lugar amigável para se trabalhar, pautado pelas 

relações interpessoais, em que as pessoas partilham muito de si e onde o trabalho em equipe, a 

participação e a colaboração são valorizadas. Uma cultura clã define o sucesso em termos de 

sensibilidade com os clientes e da preocupação com as pessoas.  
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Tabela 1 - As culturas no Hospital Ômega para os servidores assistenciais 

Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão

Total 30,08 11,28 19,83 6,37 21,42 10,44 24,36 10,25

Características Dominantes 38,64 22,16 19,53 11,65 21,10 13,03 18,48 14,17

Liderança 27,58 18,24 19,91 10,02 25,12 16,59 21,76 15,14

Gestão Organizacional 28,69 16,06 22,74 18,05 22,97 17,42 23,36 17,10

Coesão Organizacional 31,24 22,00 19,91 13,47 19,20 14,42 26,28 19,09

Ênfases Estratégicas 23,37 16,39 20,30 14,39 21,33 19,62 27,13 20,12

Critérios para o Sucesso 30,97 23,97 16,58 14,11 18,81 17,40 29,15 22,55

n = 89

Adocrática Mercado HierárquicaClã
Assistencial

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Este resultado é condizente com a realidade do servidor que lida diretamente com o 

paciente em um hospital, pois sua atuação exige trabalhar conjuntamente com seus colegas e 

uma preocupação humanizada com o paciente. É interessante notar que em seu convívio os 

servidores assistenciais se interagem de forma informal e criam laços. Nota-se, por fim, que 

os aspectos formais, a estruturação e os procedimentos bem definidos também caracterizam a 

cultura do Hospital Ômega, assumindo, assim, um foco interno e de uniformidade, clã e 

hierárquico, mesmo que não na mesma proporção.  

 

Figura 5 - Perfil cultural do Hospital Ômega para os servidores assistenciais 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 No que diz respeito aos servidores dos setores administrativos do Hospital Ômega, a 

Tabela 2 e a Figura 6 apontam que a cultura predominante é a cultura hierárquica (27,76), 

seguida pela cultura de mercado (25,15), bem próxima está a cultura clã (24,32) e, por 

último, tem-se a cultura adocrática (22,76). Tal perfil de cultura percebido se difere de 

maneira substancial do perfil indicado pelos servidores assistenciais.  
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Tabela 2 - As culturas no Hospital Ômega para os servidores administrativos 

Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão

Total 24,32 5,76 22,76 4,91 25,15 4,78 27,76 5,95

Características Dominantes 28,44 16,41 18,94 8,22 27,69 16,86 24,92 12,02

Liderança 24,17 11,74 22,78 8,57 26,11 11,41 26,94 12,61

Gestão Organizacional 23,19 9,50 22,22 7,79 31,53 16,12 23,06 10,37

Coesão Organizacional 22,53 10,80 24,72 8,64 22,86 8,75 29,89 14,99

Ênfases Estratégicas 22,92 9,05 24,86 9,52 21,67 8,54 30,56 14,18

Critérios para o Sucesso 24,69 15,85 23,03 13,98 21,06 9,83 31,22 15,04

n = 36

Administrativo
Clã Adocrática Mercado Hierárquica

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para o grupo administrativo, o Hospital Ômega é um lugar formalizado e estruturado, 

onde os procedimentos são bem definidos e guiam a atuação de todo o trabalho. Este grupo 

percebe que o mais importante é manter a organização em bom funcionamento, com 

estabilidade, previsibilidade e eficiência. Aspectos de mercado, como a orientação para 

resultados, a entrega efetiva, a busca pelo reconhecimento e a superação, também se fazem 

presentes. Isso demonstra que os servidores administrativos percebem a complexidade do 

hospital em sua totalidade, no sentido de que a preocupação com o bom funcionamento e a 

excelência da sua atividade fim, a prestação de serviços em saúde, são norteadoras da cultura 

organizacional sem esquecer, para isso, do posicionamento de mercado. 

 

Figura 6 - Perfil cultural do Hospital Ômega para os servidores administrativos 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Em relação à análise das percepções dos servidores sobre as dimensões da cultura 

organizacional, tem-se:  



83 

 

 As características dominantes foram definidas tanto pelos servidores assistenciais 

como pelos administrativos como da cultura clã. Ou seja, é um lugar amigável para se 

trabalhar onde as pessoas interagem, compartilham sobre si mesmas e fazem amizade.  

 Em relação à liderança, as opiniões dos servidores divergem. Os servidores 

administrativos enxergam a liderança com base em aspectos da cultura hierárquica; ou seja, 

seus líderes são eficientes, bons coordenadores e organizadores e experts.  Já os servidores 

assistenciais, percebem sua liderança com características da cultura clã, ou seja, seus 

superiores são vistos como mentores, coaches e, em algumas situações, como figuras 

paternas.  

 Semelhante ao aspecto anterior, a coesão organizacional; ou seja, as razões que 

mantêm o Hospital Ômega unido para os servidores administrativos apoia-se no aspectos da 

cultura hierárquica, ou seja, as regras formais e as políticas internas. Mais uma vez, para os 

servidores assistenciais os aspectos da cultura clã são preponderantes e o hospital é unido por 

valores como a lealdade, a tradição e a colaboração.  

 No que diz respeito à gestão organizacional, os servidores administrativos entendem 

que esta é orientada para a cultura de mercado, para o alcance dos objetivos e para a entrega 

de resultados. Já os servidores assistenciais a percebem como clã, pautada no trabalho em 

equipe, na participação e no consenso.  

 Em relação às ênfases estratégicas, ambos os grupos de servidores entendem que a 

cultura hierárquica é predominante. Ou seja, a instituição, no longo prazo, preocupa-se com a 

estabilidade e a performance, com previsibilidade e eficiência. Tendo em vista que a 

atividade-fim de um hospital é prestar assistência à saúde com qualidade e confiabilidade, 

entende-se que sua estratégia irá ao encontro do alcance deste objetivo, e os servidores estão 

cientes disso.  

 Por fim, sobre os critérios para o sucesso, os servidores administrativos os consideram 

da cultura hierárquica, em termos de entrega confiável, programação sem contratempos e 

baixo custo. Enquanto isso, os servidores assistenciais retomam a percepção clã, que o 

sucesso é definido em termos de sensibilidade com os clientes e da preocupação com as 

pessoas.  
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 Hospital Sigma 

 

Assim como no Hospital Ômega, no Hospital Sigma o teste de variância entre as médias 

indicou que há diferenças significativas na percepção dos servidores em relação à cultura 

organizacional da instituição. O primeiro resultado analisado foi o dos servidores civis. Como 

mostram a Tabela 3 e a Figura 7, a cultura percebida mais expressivamente é a cultura 

hierárquica (30,06), seguindo-se a cultura clã (25,68), a cultura de mercado (24,41) e, por 

último, com um índice mais distante, a cultura adocrática (19,70).  

 

Tabela 3 - As culturas no Hospital Sigma para os servidores civis 

Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão

Total 25,68 6,00 19,70 5,98 24,41 6,44 30,06 7,82

Características Dominantes 33,31 17,85 17,73 8,57 23,96 9,72 25,00 9,95

Liderança 20,87 8,84 19,04 8,44 29,38 13,65 28,49 15,20

Gestão Organizacional 25,73 8,70 20,04 13,71 27,60 11,33 27,96 10,48

Coesão Organizacional 25,98 12,53 21,93 10,27 19,96 9,98 32,13 17,84

Ênfases Estratégicas 19,98 10,98 21,20 9,16 25,73 12,68 33,09 18,23

Critérios para o Sucesso 28,22 18,16 18,22 8,74 19,87 9,66 33,69 18,75

n = 45

Civis
Clã Adocrática Mercado Hierárquica

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Nesse sentido, a cultura do Hospital Sigma percebida pelos servidores civis é 

expressivamente marcada por: formalização, procedimentos bem articulados, preocupação 

com o bom funcionamento de suas partes, pela previsibilidade e eficiência. Esse resultado tão 

expressivo pode ser explicado pela estrutura organizacional e funcional hierarquizada 

comumente encontrada em organizações hospitalares e reforçado pelas características 

militares no contexto do trabalho. A cultura militar é formalizada na hierarquia. O fato de os 

líderes dos civis serem obrigatoriamente militares, assim como todo o ambiente hospitalar, 

possivelmente reflete essa imagem para os trabalhadores civis. Em relação a esta dimensão, a 

liderança é definida como cultura de mercado (29,38) e hierárquica (28,49) pelos civis. Isso 

aponta que seus gestores militares são rígidos e exigentes em prol de metas, possuem aspectos 

de competidores e também são eficientes, bons coordenadores e organizadores.  
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Figura 7 - Perfil cultural do Hospital Sigma para os servidores civis 

19,70

24,41
30,06

25,68

Flexibilidade

Adocrática

Externo

Mercado

Estabilidade

Hierárquica

Interno

Clã

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A cultura adocrática foi a menos expressiva na percepção dos servidores civis. Este 

resultado é compreensível, na medida em que esta cultura se configura como o oposto da 

cultura hierárquica, pautada em valores essenciais para um bom funcionamento hospitalar. 

Em contrapartida, a cultura adocrática é voltada para o risco, a busca do novo e a ação 

criativa, o que pode ser prejudicial num ambiente hospitalar. No entanto, essa percepção nos 

servidores civis pode estar, mais uma vez, associada ao líder, que não oferece espaço para a 

iniciativa e a liberdade individual.  

Os militares administrativos percebem a cultura do Hospital Sigma de forma 

semelhante aos servidores assistenciais do Hospital Ômega (Tabela 4 e Figura 8). Salienta-se, 

entretanto, que a cultura clã (27,97) entre eles não está tão acima das demais. Em seguida 

tem-se a cultura hierárquica (25,31). As culturas de mercado (22,96) e a cultura adocrática 

(21,77), aparecem por último com índices mais tímidos em relação às primeiras.  

 

Tabela 4 - As culturas no Hospital Sigma para os servidores militares administrativos 

Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão

Total 27,97 9,70 21,77 5,22 22,96 6,60 25,31 6,92

Características Dominantes 37,19 20,32 19,48 8,90 21,79 11,45 21,55 13,44

Liderança 23,74 11,07 20,10 8,36 27,50 14,24 26,29 9,88

Gestão Organizacional 28,64 12,64 21,60 12,68 24,19 9,50 23,19 10,44

Coesão Organizacional 28,10 15,58 22,90 8,68 21,48 9,22 25,14 12,53

Ênfases Estratégicas 22,33 11,21 24,33 10,97 22,38 10,62 28,57 15,51

Critérios para o Sucesso 27,81 19,71 22,21 13,90 20,45 9,16 27,14 15,24

n= 42

Militares Administrativos
Clã Adocrática Mercado Hierárquica

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Para os militares atuantes nos setores administrativos, a cultura do hospital é embasada 

pela amabilidade e interação, como uma extensão da família, com melhores amigos no 

trabalho. Além disso, os valores de lealdade, tradição e colaboração regem a instituição. Os 

traços de hierarquia vêm em seguida, com a preocupação com a eficiência, a previsibilidade e 

a estabilidade no funcionamento do hospital. Ou seja, o foco da cultura da organização está no 

seu ambiente interno e em sua integração, deixando as preocupações com o foco externo e a 

diferenciação, presentes na cultura adocrática e na cultura de mercado, em segundo plano.  

 

Figura 8 - Perfil cultural do Hospital Sigma para os servidores militares administrativos 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Por fim, ao analisar a Tabela 5 e a Figura 9, percebe-se que os servidores militares 

atuantes nas áreas assistenciais do Hospital Sigma possuem uma percepção de que a cultura 

da instituição é fortemente centrada na cultura hierárquica (30,15), seguindo-se a cultura clã 

(27,75). Os traços das culturas de abordagem externa e de distinção – cultura de mercado 

(22,23) e cultura adocrática (19,87) – apresentam-se em segundo plano. Este é um perfil de 

cultura organizacional próximo ao percebido pelos servidores civis, com pequenas diferenças 

nos pesos de cada cultura.  
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Tabela 5 - As culturas no Hospital Sigma para os servidores militares da saúde 

Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão

Total 27,75 7,78 19,87 5,76 22,23 6,46 30,15 9,15

Características Dominantes 32,03 15,66 18,30 8,43 21,37 9,85 28,30 16,00

Liderança 26,84 10,03 20,25 8,00 27,98 13,16 24,93 9,98

Gestão Organizacional 30,03 12,05 19,30 9,13 26,24 12,55 24,42 11,24

Coesão Organizacional 28,07 15,79 19,48 8,81 18,18 9,93 34,27 19,54

Ênfases Estratégicas 20,82 11,81 22,03 9,61 22,63 14,26 34,52 17,43

Critérios para o Sucesso 28,71 17,37 19,83 13,56 16,98 10,20 34,48 19,09

n = 161

Militares da Saúde
Clã Adocrática Mercado Hierárquica

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Mais uma vez e, principalmente neste contexto, chama-se a atenção para a baixa 

presença da cultura adocrática. Entende-se que é compreensível a dificuldade em arriscar e 

experimentar o novo no contexto da atuação assistencial. Isso porque qualquer efeito negativo 

recai diretamente no paciente atendido. Os procedimentos são cuidadosamente definidos e 

reforçados, no intuito de minimizar riscos e evitar erros. Qualquer tentativa de inovar é 

cuidadosamente avaliada previamente.  

 

Figura 9 - Perfil cultural do Hospital Sigma para os servidores militares da saúde 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

Em relação à análise das percepções dos servidores sobre as seis dimensões da cultura 

organizacional, apresentam-se:  

 À semelhança da outra instituição, todos os servidores deste hospital consideram que 

as características dominantes são como da cultura clã, configurando o hospital como um 

ambiente amigável e de interação. É interessante notar que há consenso também em relação 

aos líderes. Estes são percebidos como líderes de mercado, com postura rígida e exigente com 
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os liderados em prol das metas, possuindo, assim, aspectos de competidores. Tendo em vista 

que todo o papel de liderança dentro do Hospital Sigma é exercido por um servidor militar, 

entende-se que estas são características do líder militar também fora do hospital.  

 A gestão do Hospital Sigma é considerada como clã pelos servidores militares, e 

hierárquica pelos servidores civis. Ou seja, os militares consideram que o trabalho acontece 

em equipe, com participação e consenso, enquanto os civis entendem que as pessoas são 

guiadas para cumprir os procedimentos e processos, no intuito de manter a organização em 

bom funcionamento. Este resultado indica uma disparidade em relação ao sentido que o 

trabalho possui para os dois grupos (militares e civis). Os civis não são encorajados a 

participar, opinar e trabalhar em equipe. Eles são orientados a cumprir os procedimentos e 

executar suas tarefas com eficiência. 

 Em relação à razão pela qual o hospital está unido, somente os militares 

administrativos percebem que são por aspectos da cultura clã, por valores como lealdade, 

tradição e colaboração. Os militares assistenciais e os civis entendem que a coesão é 

hierárquica, ou seja, pelas regras formais e políticas para um bom funcionamento.  

 No que diz respeito aos critérios para o sucesso, há o mesmo comportamento. 

Somente os militares administrativos acreditam que sejam definidos por motivos clã, ou seja, 

em termos de sensibilidade com os clientes e da preocupação com as pessoas. Mais uma vez, 

os civis e os militares da saúde concordam que o sucesso é definido por questões de uma 

cultura hierárquica, por entrega confiável, pela programação sem imprevistos e dispêndios 

desnecessários. 

 Por fim, todos os servidores entendem que as ênfases estratégicas do Hospital Sigma 

estão no alcance da estabilidade e da atuação com previsibilidade e eficiência dos serviços 

prestados.  

 

4.3 Análise do comprometimento organizacional  

 

Na intenção de averiguar a quarta hipótese deste estudo, que propõe que os servidores dos 

hospitais estão mais comprometidos por motivos afetivos do que por razões instrumentais ou 

normativas, realizou-se a análise de variância da amostra (ANOVA) dos dois hospitais 

conjuntamente (Apêndice F). A análise descritiva das variáveis mostra que a dimensão mais 

presente na percepção dos respondentes da pesquisa é o comprometimento afetivo (M = 3,10, 

D.P. = 0,763), seguido pelo comprometimento normativo (M = 2,82, D.P. = 0,811) e, por fim, 
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pelo comprometimento instrumental (M = 2,77, D.P. = 0,690). A análise da variância das 

dimensões mostrou que o comprometimento afetivo é estatisticamente diferente do 

comprometimento normativo [F(2,1077) = 20,32, p = 0,000 < 0,05] e do comprometimento 

instrumental [F(2,1077) = 20,32, p = 0,000 < 0,05]. Portanto, conclui-se que a Hipótese 4 

desta pesquisa é confirmada, uma vez que o comprometimento afetivo é o mais expressivo 

dentre os servidores das organizações hospitalares.  

Ainda que não haja uma hipótese neste estudo sobre a percepção do comprometimento 

organizacional nos grupos dos hospitais, como foi colocado para a cultura organizacional, 

optou-se por realizar a análise de variância nos grupos assistencial e administrativo do 

Hospital Ômega e entre os grupos militares da saúde, militares administrativos e civis do 

Hospital Sigma. Os resultados, descritos a seguir, podem ser visualizados no Apêndice G. 

Os dados demonstram que há homogeneidade na percepção dos servidores em relação 

às razões pelas quais eles se comprometem com o Hospital Ômega [dimensão afetiva: 

F(1,122) = 1,08, p = 0,301 > 0,05; dimensão normativa: F(1,122) = 1,57, p = 0,213 > 0,05; 

dimensão instrumental: F(1,118) = 0,185, p = 0,668 > 0,05]. As médias e os desvios-padrão 

de cada dimensão, para cada grupo do Hospital Ômega, serão mostrados na seção seguinte. 

Em relação ao comprometimento no trabalho dos servidores do Hospital Sigma, o 

teste ANOVA indicou que há diferenças significativas na percepção do comprometimento 

organizacional entre os grupos [dimensão afetiva: F(2,238) = 11,34, p = 0,000 < 0,05; 

dimensão normativa: F(2,232) = 8,89, p = 0,000 < 0,05; dimensão instrumental: F(2,233) = 

3,91, p = 0,021 < 0,05].  

Com o teste Post-hoc LSD, no que diz respeito ao comprometimento afetivo, os 

servidores civis (M = 2,64, D.P. = 0,801) se diferem de maneira importante em relação aos 

militares da saúde (M = 3,28, D.P. = 0,769) [F(2,238) = 11,34, p = 0,000 < 0,05] e em relação 

aos militares administrativos (M = 3,21, D.P. = 0,846) [F(2,238) = 11,34, p = 0,001 < 0,05].  

Em relação ao comprometimento normativo, novamente, os servidores civis (M = 2,44, 

D.P. = 0,842) têm uma percepção muito diferente dos militares da saúde (M = 3,03, D.P. = 

0,810) [F(2,232) = 8,89, p = 0,000 < 0,05] e dos militares administrativos (M = 2,90, D.P. = 

0,866) [F(2,232) = 8,89, p = 0,011 < 0,05].  

Por fim, em relação ao comprometimento instrumental, os servidores civis (M = 2,86, 

D.P. = 0,792) se diferem significativamente somente dos servidores militares administrativos 

(M = 2,52, D.P. = 0,788) [F(2,233) = 3,91, p = 0,033 < 0,05]. E os servidores militares 

administrativos também se diferem dos militares da saúde (M = 2,86, D.P. = 0,683) [F(2,233) 

= 3,91, p = 0,007 < 0,05]. 
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4.3.1 Análise descritiva do comprometimento organizacional 

 

Tendo em vista os resultados das análises de variância para o comprometimento 

organizacional dentre os grupos dos hospitais, optou-se por realizar a análise descritiva deste 

construto da maneira conjunta para o Hospital Ômega e separadamente para o Hospital 

Sigma. Para tanto, as médias e os desvios-padrão foram colocados em tabelas para facilitar o 

debate trazido.  

 

 Comprometimento organizacional no Hospital Ômega 

 

Observa-se na Tabela 6 que os servidores estão comprometidos, em sua maioria, por razões 

afetivas (M = 3,00), seguindo-se por razões instrumentais (M = 2,71) e razões normativas (M 

= 2,67). De modo geral, este é um resultado positivo, pois indica que o vínculo emocional do 

empregado prevalece sobre o vínculo por recompensas extrínsecas ou apenas por obrigação 

para com a instituição. Este resultado reflete o que a literatura sobre o tema geralmente 

aponta: o comprometimento afetivo se destaca perante os demais. Empregados afetivamente 

comprometidos estão motivados a contribuir mais vigorosamente para a organização, 

elevando seu desempenho, além de possuírem com maior frequência atitudes de cidadania 

organizacional.   

 

Tabela 6 - As dimensões do comprometimento organizacional no Hospital Ômega 

Média Desvio-Padrão

Comprometimento afetivo 3,00 0,63

Comprometimento normativo 2,67 0,7

Comprometimento instrumental 2,71 0,6

n = 125  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Pode-se refletir que as razões normativas não são tão expressivas, devido à realidade 

do trabalho no setor público. O futuro servidor escolhe e se prepara para um concurso público 

para entrar na instituição e, devido ao caráter de estabilidade, parece não se fazer necessário 

um ambiente com pressões normativas. Por fim, o índice instrumental é um ponto de atenção. 

Seu alto valor pode remeter a insatisfações das mais diversas naturezas, como com o ambiente 

de trabalho, com as relações com os superiores e colegas, em relação às possibilidades de 
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crescimento e motivação com a tarefa e também indicar uma relação apenas de subsistência 

para com o trabalho.  

 

 Comprometimento organizacional no Hospital Sigma 

 

Em relação ao comprometimento no trabalho dos servidores do Hospital Sigma, a análise foi 

feita de forma separada, pois houve diferenças significativas na percepção dos grupos 

(Apêndice G). Os dados da Tabela 7 mostram que os militares possuem vínculos parecidos, 

independentemente de serem atuantes nos setores administrativos ou nas áreas assistenciais. 

Primeiramente, os servidores militares estão vinculados ao hospital por razões afetivas – 

administrativos com média 3,28 e da saúde com média 3,21, seguindo-se por razões 

normativas – com médias 2,90 e 3,03, respectivamente – e por razões instrumentais – com 

médias de 2,52 e 2,86, simultaneamente. Porém, nesta última dimensão, como visto acima, os 

militares se diferem entre si significativamente. Mais uma vez, a literatura sobre o tema é 

corroborada, pois os servidores militares estão, de modo geral, vinculados por razões 

emocionais ao hospital.  

 

Tabela 7 - As dimensões do comprometimento organizacional no Hospital Sigma 

N Média Desvio-Padrão N Média Desvio-Padrão N Média Desvio-Padrão

Civis 45 2,64 0,8 44 2,44 0,84 42 2,86 0,79

Militares Administrativos 42 3,21 0,85 41 2,90 0,87 42 2,52 0,79

Militares da Saúde 161 3,28 0,77 150 3,03 0,81 152 2,86 0,68
n= 248 235 236

Comprometimento Afetivo Comprometimento Normativo Comprometimento Instrumental

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Em relação aos servidores civis, a realidade é diferente. O componente do 

comprometimento organizacional que prevaleceu foi o instrumental, com média 2,86, a 

mesma encontrada nos militares da saúde. Tal resultado contradiz os achados sobre o tema, 

em que o comprometimento afetivo é normalmente predominante. O vínculo afetivo aparece 

após, com média 2,64, e, por fim, tem-se o componente normativo, com média 2,44. Este é 

um achado que merece muita atenção, pois demonstra que os servidores civis possuem uma 

relação com o Hospital Sigma predominantemente de subsistência. O vínculo afetivo com a 

organização não ultrapassou as razões extrínsecas de recompensa, o que é preocupante, pois 

estes poderão deixar o trabalho tão logo consigam uma oportunidade economicamente mais 

atrativa no mercado. O componente normativo tem aparecido com menor participação nas 
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razões pelas quais os servidores civis se vinculam à organização. Isso demonstra que estes não 

possuem os objetivos, interesses e valores organizacionais e que suas normas são 

internalizadas a ponto de sentirem um senso de obrigação para com o hospital. Pode-se 

inferir, portanto, que estes aspectos da cultura organizacional não são considerados propícios 

ao comprometimento dos servidores civis.  

Feitas as análises de variância e descritivas das variáveis deste estudo, passa-se à 

verificação das correlações entre as variáveis independentes da cultura organizacional e o 

comprometimento no trabalho, assim como as regressões múltiplas para cada grupo dos dois 

hospitais. 

 

4.4 Análise da relação entre cultura e comprometimento organizacional 

 

Com as análises de dados realizadas até então, percebeu-se que há diferenças significativas 

dentro dos hospitais quanto à cultura organizacional nas duas organizações e também quanto 

ao comprometimento no trabalho no Hospital Sigma. Por esse motivo, fez-se necessário 

verificar a relação entre cultura e comprometimento de forma separada para cada grupo em 

cada hospital, de forma a não suprimir as peculiaridades de cada um. Nesta seção, mostram-se 

os resultados das regressões e as análises dos dados tendo em vista a hipótese restante a ser 

julgada. Para tanto, primeiramente, foram analisados os níveis de correlação entre as 

variáveis, para então apresentar as regressões.  

 

 Hospital Ômega 

 

a) Servidores assistenciais 

 

Ao realizar a análise de correlação entre a variável dependente, comprometimento 

organizacional, e as variáveis independentes, cultura cã, cultura adocrática, cultura de 

mercado e cultura hierárquica, para os servidores assistenciais do Hospital Ômega, notou-se 

que apenas a cultura de mercado não é significativamente relacionada ao comprometimento 

organizacional. Como pode ser visto na Tabela 8, a cultura clã e a cultura hierárquica são 

positivamente correlacionadas ao comprometimento organizacional apresentando, 

respectivamente, níveis de correlação de 0,413 e 0,323, significante ao nível de 1%. A cultura 
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adocrática, por fim, foi significativa a 5% e positivamente relacionada com o 

comprometimento organizacional, com coeficiente de correlação de 0,220. 

 

Tabela 8 - Coeficientes da correlação de Pearson – servidores assistenciais 

Cultura Clã
Cultura 

Adocrática

Cultura de 

Mercado

Cultura 

Hierárquica

Comprometimento
Pearson 

Correlation
,413

**
,220

* -0,17 ,323
**

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Servidores Assistenciais

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 10 mostra o histograma da distribuição dos dados da variável dependente que se 

aproxima bastante da distribuição normal. Isso é fundamental para corroborar o modelo a ser 

definido.  

 

Figura 10 - Distribuição dos dados: variável dependente – Servidores assistenciais 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao analisar os coeficientes padronizados das variáveis independentes na Tabela 9, 

percebe-se que a cultura clã, a cultura adocrática e a cultura hierárquica são significativas ao 

nível de 5%, pois todas apresentam o mesmo p valor de 0,000, ou seja, p < 0,05. Entretanto, a 

cultura de mercado não foi significante por apresentar um p valor maior que 0,05.  
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Tabela 9 - Análise de regressão para os servidores assistenciais 

Coeficientes 

padronizados

B Erro Beta t Sig. (p)

(Constante) 0,750 0,296 2,538 0,013

Cultura Clã 0,028 0,005 0,610 6,067 0,000

Cultura Adocrática 0,029 0,007 0,356 4,127 0,000

Cultura de Mercado 0,003 0,005 0,066 0,677 0,500

Cultura Hierárquica 0,022 0,004 0,439 5,134 0,000

Variável Dependente: Comprometimento Organizacional. R² = 0,461  α = 0,05

Coeficientes não 

padronizados
Servidores 

Assistenciais

 

Fonte: Dados da pesquisa 

O coeficiente de determinação do modelo mostra que 46,1% da variação na variável 

dependente comprometimento organizacional deve-se às variáveis independentes, cultura clã, 

cultura adocrática e cultura hierárquica. Este é um índice muito interessante, pois representa 

robustez na relação entre a cultura como influenciadora do comprometimento organizacional.  

Em relação ao nível de influência de cada uma delas na variável dependente (coeficientes 

padronizados), tem-se que a cultura clã é a mais positivamente relacionada, com o valor β = 

0,610. Em seguida, tem-se a cultura hierárquica, com um efeito positivo de 0,439 sobre o 

comprometimento organizacional. Por fim, a cultura adocrática aparece com um efeito 

positivo de 0,356 sobre a variável dependente. A partir destes valores, é possível equacionar a 

regressão deste modelo da seguinte maneira:  

Comprometimento Organizacional = 0,750 + 0,028 Cultura Clã + 0,029 Cultura 

Adocrática + 0,022 Cultura Hierárquica + Erro 

 Como ilustração, a Figura 11 apresenta a reta de regressão do modelo para os 

servidores assistenciais.  
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Figura 11 - Reta de regressão – servidores assistenciais 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

No intuito de verificar se os resíduos (erros) dos dados são independentes e 

identicamente distribuídos com distribuição normal de média zero e variância, foi gerado o 

gráfico de dispersão, formado pelos resíduos padronizados e valores previstos padronizados 

(Figura 12). Percebe-se que os resíduos estão dispersos de forma aleatória. Tal fato comprova 

o pressuposto da homoscedasticidade. Ou seja, há dependência entre as variáveis consideradas 

no modelo.  

 

Figura 12 - Dispersão dos resíduos – dados dos servidores assistenciais 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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b) Servidores administrativos 

 

A análise de correlação de Pearson entre as variáveis do estudo para os servidores 

administrativos (Tabela 10) mostra que somente a variável independente cultura clã é 

significantemente correlacionada ao comprometimento organizacional com o coeficiente de 

correlação 0,364 significante a 5%. A cultura de mercado e a cultura hierárquica foram 

negativamente correlacionadas ao comprometimento no trabalho, com níveis de -0,22 e -0,17. 

Porém, estes não foram significantes. A cultura adocrática não apresentou correlação com o 

comprometimento organizacional, assumindo valor nulo. 

Tabela 10 - Coeficientes da correlação de Pearson – servidores administrativos 

Cultura Clã
Cultura 

Adocrática

Cultura de 

Mercado

Cultura 

Hierárquica

Comprometimento
Pearson 

Correlation
,364

* 0,00 -0,22 -0,17

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Servidores Administrativos

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 11 indica que, ao realizar a regressão múltipla para os servidores administrativos, a 

cultura adocrática não adentrou nas análises por não ter correlação alguma com o 

comprometimento organizacional. Além disso, nenhuma variável independente foi 

significante, pois todas assumiram p valor > 0,05. Nesse sentido, torna-se impossível 

equacionar um modelo para os servidores administrativos envolvendo o comprometimento 

organizacional como variável dependente das culturas.  

 

Tabela 11 - Análise de regressão para os servidores administrativos 

Coeficientes 

padronizados

B Erro Beta t Sig. (p)

(Constante) 3,442 1,708 2,016 0,052

Cultura Clã 0,022 0,024 0,226 0,906 0,371

Cultura de Mercado -0,021 0,032 -0,179 -0,650 0,520

Cultura Hierárquica -0,021 0,020 -0,223 -1,031 0,310

Variável Dependente: Comprometimento Organizacional. R² = 0,161  α = 0,05

Servidores 

Administrativos

Coeficientes não 

padronizados

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Conclui-se, portanto, que a cultura organizacional não influencia o comprometimento no 

trabalho dos servidores administrativos do Hospital Ômega. Este resultado pode ter sido 

agravado pela amostra reduzida, porém traz reflexões a respeito, uma vez que representa uma 

tendência em relacionar a cultura clã como fator preditivo positivo do comprometimento 

organizacional, e as culturas de mercado e a cultura hierárquica como negativamente 

relacionadas ao comprometimento no trabalho. Maiores considerações serão trazidas nas 

conclusões deste estudo.  

 

 Hospital Sigma 

 

a) Servidores Civis  

 

A Tabela 12 mostra que somente a cultura clã tem correlação positiva com o 

comprometimento (0,078) e as demais culturas têm correlação negativa com a variável 

dependente. No entanto, os coeficientes de correlação não foram significantes, o que 

representa uma correlação fraca entre as variáveis independentes e a variável dependente. Isso 

indica, ainda, que não há uma relação linear entre as culturas e o comprometimento 

organizacional para os servidores civis. Porém, isso não quer dizer que não haja uma relação 

entre as variáveis. Tal resultado pode estar associado à amostra reduzida de servidores civis 

que compõe essa pesquisa.  

   

Tabela 12 - Coeficientes da correlação de Pearson – servidores civis 

Cultura Clã
Cultura 

Adocrática

Cultura de 

Mercado

Cultura 

Hierárquica

Comprometimento
Pearson 

Correlation
0,078 -0,011 -0,022 -0,151

Não houveram correlações significativas.

Civis

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para efeitos interpretativos, percebe-se que todas as culturas possuem um efeito negativo no 

comprometimento organizacional ao analisar os coeficientes padronizados (Betas – β) na 

Tabela 13. Ou seja, o comprometimento organizacional é negativamente influenciado pelas 

culturas, com exceção da clã. Reflexões a respeito deste achado, juntamente com a análise 

descritiva, serão colocadas nas conclusões deste trabalho.  
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Tabela 13 - Análise de regressão para os servidores civis 

Coeficientes 

padronizados

B Erro Beta t Sig. (p)

(Constante) 14,894 4,063 3,666 0,001

Cultura Clã -0,106 0,040 -1,085 -2,623 0,013

Cultura Adocrática -0,122 0,042 -1,147 -2,889 0,007

Cultura de Mercado -0,112 0,041 -1,168 -2,767 0,009

Cultura Hierárquica -0,147 0,047 -1,799 -3,147 0,003

Variável Dependente: Comprometimento Organizacional. R² = 0,226 α = 0,05

Servidores Civis

Coeficientes não 

padronizados

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

b) Militares administrativos  

 

A análise da correlação de Pearson para os servidores militares dos setores administrativos 

mostrada na Tabela 14 aponta que a cultura clã é a única variável independente que possui 

uma correlação positiva com o comprometimento organizacional. O seu coeficiente de 

correlação tem valor 0,395 significante a 5%. A correlação das culturas adocrática, de 

mercado e hierárquica, são negativas em relação à variável dependente. No entanto, somente 

o nível de correlação da cultura hierárquica (-0,336) foi significante.  

 

Tabela 14 - Coeficientes da correlação de Pearson – servidores militares administrativos 

Cultura Clã
Cultura 

Adocrática

Cultura de 

Mercado

Cultura 

Hierárquica

Comprometimento
Pearson 

Correlation
0,395* -0,146 -0,166 -,336

*

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Militares Administrativos

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 13 apresenta o histograma da distribuição dos dados do comprometimento 

organizacional dos servidores militares administrativos. De forma geral, sua distribuição se 

aproxima da normal com o desvio-padrão próximo de 1. Esse é um fator preponderante para 

embasar o modelo a ser definido a seguir.  
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Figura 13 - Distribuição dos dados: variável dependente – Militares administrativos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 Tendo em vista os dados da Tabela 15, pode-se perceber que somente a cultura 

hierárquica foi estatisticamente significativa para explicar o comprometimento 

organizacional (p < 0,05) e que a cultura clã, mesmo tendo correlação significativa, foi 

excluída do modelo de regressão gerado no SPSS
®
. Ressalta-se que a relação da cultura 

hierárquica com a variável dependente é negativa. Ou seja, ela influi negativamente no 

comprometimento no trabalho dos servidores militares dos setores administrativos do 

Hospital Sigma.  

 

Tabela 15 - Análise de regressão para os servidores militares administrativos 

Coeficientes 

padronizados

B Erro Beta t Sig. (p)

(Constante) 5,504 0,860 6,399 0,000

Cultura Adocrática -0,062 0,031 -0,382 -2,013 0,051

Cultura de Mercado 0,002 0,019 0,015 0,089 0,930

Cultura Hierárquica -0,050 0,017 -0,509 -3,011 0,005

Variável Dependente: Comprometimento Organizacional. R² = 0,224 α = 0,05

Militares 

Administrativos

Coeficientes não 

padronizados

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O modelo possui um coeficiente de determinação (R
2
) de 0,224. Isso indica que 22,4% 

da variação no comprometimento organizacional deve-se à variável cultura hierárquica. Seu 

nível de influência é negativa, com β = -0,050. Com base nesse valor, é possível dispor a 

equação de regressão: 

Comprometimento Organizacional = 5,504 - 0,050 Cultura Hierárquica + Erro 
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Como ilustração, a Figura 14 apresenta a reta de regressão do modelo para os 

servidores militares administrativos. 

Figura 14 - Reta de regressão – servidores militares administrativos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 Por fim, para verificar se os resíduos dos dados são independentes e com distribuição 

normal, foi gerado o gráfico de dispersão (Figura 15), formado pelos valores previstos 

padronizados em função dos resíduos padronizados. Percebe-se que há uma dispersão 

aleatória dos erros. Então o pressuposto de homoscedasticidade é atendido.  

 

Figura 15 - Dispersão dos resíduos – dados dos militares administrativos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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c) Militares da Saúde  

 

A análise de correlação pelo coeficiente de Pearson para os servidores militares dos setores 

assistenciais disposta na Tabela 16, mostra que a cultura clã e a cultura de mercado 

apresentaram correlação significativa com o comprometimento organizacional. A cultura clã 

possui coeficiente positivo, 0,326, significativo a 1%, enquanto a cultura de mercado possui 

coeficiente negativo, de -0,193, significativo a 5%.  

 

Tabela 16 - Coeficientes da correlação de Pearson – servidores militares da saúde 

Cultura Clã
Cultura 

Adocrática

Cultura de 

Mercado

Cultura 

Hierárquica

Comprometimento
Pearson 

Correlation
0,326** -0,051 -,193

* -0,107

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Militares da Saúde

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

O histograma dos dados do comprometimento organizacional dos servidores militares 

assistenciais (Figura 16) apresenta que a distribuição assume normalidade. Desse modo, as 

análises para o modelo podem ser realizadas sem nenhuma intervenção. 

 

Figura 16 - Distribuição dos dados: variável dependente – Militares da saúde 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Com base nos dados da Tabela 17, é possível notar que a cultura clã foi significante 

no modelo de regressão para os servidores militares da saúde, pois assumiu um p valor < 0,05. 
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A cultura de mercado foi excluída do modelo final tendo em vista o resultado da regressão no 

SPSS
®
 e a cultura adocrática e hierárquica não foram significantes, com p = 0,800 e 0,887, 

respectivamente. 

 

Tabela 17 - Análise de regressão para os servidores militares da saúde 

Coeficientes 

padronizados

B Erro Beta t Sig. (p)

(Constante) 2,319 0,669 3,469 0,001

Cultura Clã 0,023 0,008 0,340 3,078 0,003

Cultura Adocrática 0,003 0,014 0,038 0,254 0,800

Cultura Hierárquica 0,001 0,009 0,022 0,142 0,887

Variável Dependente: Comprometimento Organizacional. R² = 0,107 α = 0,05

Militares da Saúde

Coeficientes não 

padronizados

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 O modelo possui um poder de explicação de R
2
 = 0,107. Isso quer dizer que 10,7% da 

variação na variável dependente se deve à variável independente cultura clã. Sua influência 

no comprometimento organizacional é positiva, com valor beta (β) = 0,023. Com base nesses 

dados, pode-se então definir a equação de regressão do modelo:  

Comprometimento Organizacional = 2,319 + 0,023 Cultura Clã + Erro 

 A Figura 17 apresenta a reta de regressão do modelo para os servidores militares 

assistenciais.  

 

Figura 17 - Reta de regressão – servidores militares da saúde 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Enfim, na Figura 18 tem-se o gráfico de dispersão dos resíduos formado pelos valores 

previstos padronizados em função dos resíduos também padronizados. Nota-se que os dados 

estão dispostos de forma aleatória, o que indica que há relação de dependência entre as 

variáveis consideradas no modelo (homoscedasticidade).  

 

Figura 18 - Dispersão dos resíduos – dados dos militares da saúde 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A partir das análises de todas as regressões geradas, é possível verificar a quinta e última 

hipótese deste estudo, que propõe que a cultura clã é a que mais influenciará positivamente o 

comprometimento organizacional. Tendo em vista as equações de regressão geradas: 

1. Hospital Ômega – Assistenciais:  

Comprometimento Organizacional = 0,750 + 0,028 Cultura Clã + 0,029 Cultura 

Adocrática + 0,022 Cultura Hierárquica + Erro 

2. Hospital Sigma – Militares Administrativos:  

Comprometimento Organizacional = 5,504 - 0,050 Cultura Hierárquica + Erro 

3. Hospital Sigma – Militares da Saúde: 

Comprometimento Organizacional = 2,319 + 0,023 Cultura Clã + Erro 

 Nota-se que a participação da cultura clã surgiu em dois modelos, e que sua influência 

no comprometimento organizacional nestes dois, foi positiva (0,028 e 0,023). A cultura 

hierárquica, que também surgiu em dois modelos, ora teve influência positiva no 

comprometimento (0,022), ora negativa (-0,050). A cultura adocrática, curiosamente, 

apareceu uma vez, influenciando positivamente (0,029). Portanto, assume-se que a hipótese 5 

deste estudo foi aceita.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta pesquisa buscou identificar e analisar como a cultura organizacional influencia o 

comprometimento no trabalho dos servidores dos hospitais objeto de estudo, visando a 

identificação de perfis culturais associados ao comprometimento organizacional. Para 

alcançar este objetivo, foi realizado um survey baseado nos instrumentos de Cameron e Quinn 

(2011), para a cultura organizacional, e de Meyer e Allen (1997), para o comprometimento no 

trabalho em dois hospitais públicos de Minas Gerais, aqui nomeados como Hospital Ômega e 

Hospital Sigma.  

O Hospital Ômega é vinculado à rede da Fundação Hospitalar do Estado de Minas 

Gerais (FHEMIG) e classificado como hospital geral. Possui por volta de 1.000 servidores e 

atende exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O Hospital Sigma é uma 

instituição voltada para a assistência de servidores militares e pensionistas, contando com 

1.083 servidores, tanto militares como civis. 

Em relação aos participantes, servidores tanto de setores assistenciais como de setores 

administrativos responderam à pesquisa nos dois hospitais. Ressalta-se que no Hospital Sigma 

militares e civis responderam à pesquisa. A coleta de dados foi um período muito 

enriquecedor, que proporcionou à pesquisadora conhecer as rotinas, peculiaridades e 

complexidade do contexto hospitalar público. No ambiente do Hospital Ômega, notou-se, 

com facilidade, que a realidade de trabalho do servidor assistencial se difere de maneira 

importante das atividades daqueles que estão em setores administrativos. Essa diferença se 

mostrou substancial, pois atinge discussões macro que vão além do exercício da profissão no 

dia a dia, como níveis de satisfação com a carreira e o salário, a valorização da função, os 

desgastes do período de trabalho, dentre outros. Essas queixas dizem respeito principalmente 

aos profissionais assistenciais, tais como enfermeiros e técnicos de enfermagem, e já foram 

largamente discutidas na literatura (SARTORETO, 2013; MELO, BARBOSA e SOUZA, 

2011; VAGHETTI et al., 2011; STANCATO e ZILLI, 2010; FRANCO, BARROS e 

NOGUEIRA-MARTINS, 2005; BATISTA et al., 2004). Porém, esforços se fazem 

necessários para sensibilizar as entidades pertinentes. A realidade do SUS é permeada por 

desafios, com dias de trabalho muito intensos repletos de imprevistos.   

No que diz respeito ao ambiente do Hospital Sigma, trata-se de uma instituição 

extremamente organizada, estruturada com base no respeito aos procedimentos e à hierarquia 

militar. A grande maioria dos servidores do hospital (cerca de 80%) é militar. A formalidade e 
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a seriedade parecem imperar no ambiente, mas também foram percebidas situações de 

descontração e informalidade entre os servidores. Por vezes, o hospital foi referenciado como 

“hospitel”, numa alusão à junção de “hospital e quartel”. Este é um ponto que traz uma 

discussão interessante, isso porque os militares são formados para promover segurança 

pública. No curso de sua formação, diversos valores são trabalhados e incutidos no indivíduo 

militar. Eles assumem uma identidade diferente do restante da sociedade para que possa 

assegurar a segurança (SILVA, 2011 e PINTO, 2002). À luz do que os autores clássicos sobre 

cultura organizacional mencionam (SMIRCICH, 1983; HOFSTEDE, 1983), as pessoas levam 

seus valores, experiências e formação para dentro organização. Diante deste raciocínio, 

percebe-se que uma organização formada predominantemente por militares para atender os 

próprios militares será embasada por esses valores ensinados no quartel. Nesse sentido, 

entende-se que a análise descritiva sobre cultura organizacional trouxe características do que é 

a própria cultura militar, na visão do servidor militar e do servidor civil. Ressalta-se, que 

houve um receio por parte dos servidores civis em participar da pesquisa. Mediante diálogo e 

explicação do contexto e das razões desta pesquisa, a resistência foi diminuída e eles 

aceitaram participar. 

 

 Considerações sobre a Cultura Organizacional e o Comprometimento no Trabalho  

 

A análise das percepções dos servidores em relação às dimensões da cultura organizacional da 

tipologia de Cameron e Quinn (2011) apresentou alguns resultados interessantes, que instigam 

reflexão. Os resultados sobre a cultura organizacional em ambos os hospitais demonstram 

que, apesar de a cultura hierárquica ter a maior média dentre as demais culturas, ela não foi 

estatisticamente diferente da média da cultura clã, que está logo em seguida. Por esse motivo, 

a primeira hipótese, que propõe que a cultura dominante nas organizações hospitalares seria a 

hierárquica foi parcialmente aceita. Este resultado reforça a literatura no sentido de que, além 

de os hospitais serem considerados hierárquicos (VAGHETTI et al., 2011; ALHARBI et al., 

2012), organizações complexas, com um ambiente de trabalho formalizado e estruturado, em 

que os procedimentos e processos são bem definidos, de forma a conferir estabilidade, 

previsibilidade, segurança e eficiência, e o sucesso se baseia na entrega confiável do serviço 

de saúde prestado, na programação sem imprevistos e no não desperdício, os hospitais 

também possuem características da cultura clã. Ou seja, há uma parcela expressiva de 

servidores que considera o ambiente hospitalar como um lugar amigável, agradável para se 

trabalhar, pautado nas relações interpessoais, no desenvolvimento pessoal e na preocupação e 
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sensibilidade com o cliente. Tal resultado condiz com a realidade de trabalho, principalmente, 

dos servidores assistenciais. 

A cultura adocrática apresentou a média mais baixa dentre as culturas na opinião dos 

servidores dos hospitais pesquisados. Além disso, a análise de variância indicou que esta 

cultura foi significativamente diferente das demais, o que corrobora a segunda hipótese deste 

estudo. Isso reflete que a criatividade e a busca pela experimentação do novo, e o 

envolvimento em riscos, não se refletem fortemente na realidade hospitalar. Observou-se, 

ainda, que houve diferenças significativas nas médias dos grupos assistencial e administrativo 

do Hospital Ômega e nos grupos militares e civil no Hospital Sigma, aceitando assim mais 

duas hipóteses propostas por este estudo. 

Em relação às dimensões da cultura organizacional, tanto no Hospital Ômega como no 

Hospital Sigma as características dominantes foram definidas como clã por todos os grupos 

de servidores. Ou seja, os hospitais são considerados ambientes de trabalho amigáveis, onde 

as pessoas interagem, compartilham sobre si mesmas e fazem amizade. Esta é uma 

característica comumente encontrada no âmbito de trabalho do nosso país dado que o 

brasileiro é uma pessoa sociável (Da MATTA, 1979), que busca se aproximar e fazer amizade 

com seus colegas. 

Em relação à liderança, no Hospital Ômega as opiniões dos servidores divergiram. Os 

servidores administrativos enxergam a liderança com aspectos hierárquicos, ou seja, como 

líderes eficientes, bons coordenadores e organizadores e experts. Já os servidores assistenciais 

percebem suas lideranças como clã. Ou seja, seus superiores são vistos como mentores, 

coaches e, em algumas situações, como figuras paternas. Ressaltam-se aqui o aspecto da 

formalidade e da impessoalidade entre líder e liderado nos setores administrativos, e a relação 

informal e próxima, dentro dos setores assistenciais. Pode-se refletir que a realidade do 

trabalho assistencial, enquanto ambiente que lida diretamente com outras pessoas em 

situações de fragilidade e que exige o trabalho em equipe, desencadeia uma proximidade entre 

líder e subordinado e entre os colegas de trabalho.  

Ainda sobre o Hospital Ômega, a gestão organizacional é orientada para o mercado, 

na percepção dos servidores administrativos. Em outras palavras, é orientada para o alcance 

dos objetivos e para a entrega de resultados. Já os servidores assistenciais a percebem como 

clã, pautada no trabalho em equipe, na participação e no consenso. Semelhante à liderança, 

em relação à coesão organizacional, os servidores possuem a mesma percepção. Ou seja, a 

“cola” que mantém a organização unida, é hierárquica para os servidores administrativos, 

embasada nas regras formais e nas políticas internas, e clã para os servidores assistenciais. Ou 
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seja, valores como lealdade, tradição e colaboração mantêm o hospital coeso. O quadro 

também é o mesmo ao analisar os critérios para o sucesso. Os servidores administrativos os 

consideram hierárquicos, em termos de entrega confiável, programação sem contratempos e 

baixo custo. Os servidores assistenciais retomam a percepção clã, que o sucesso é definido em 

termos de sensibilidade com os clientes e de preocupação com as pessoas. De modo geral, 

estes resultados mostram claramente que a dualidade da realidade hospitalar 

(VENDEMIATTI et al., 2007) – assistência e gestão – é real. Na medida em que o grupo 

administrativo possui foco no alcance dos objetivos, na entrega de resultados, na 

previsibilidade e na eficiência, o grupo assistencial visa à atuação da sua função com base no 

trabalho em equipe, participativo e consensual, sem esquecer a sensibilidade e a preocupação 

com o paciente. 

No entanto, as ênfases estratégicas, para os servidores do Hospital Ômega, foram 

consideradas, consensualmente, como cultura hierárquica. Ou seja, a instituição no longo 

prazo se preocupa com a estabilidade e a performance, com previsibilidade e eficiência. 

Tendo em vista que a atividade-fim de um hospital é prestar assistência à saúde com 

qualidade e confiabilidade, entende-se que sua estratégia irá ao encontro do alcance deste 

objetivo, e os servidores estão cientes disso.  

 Já em relação ao Hospital Sigma, além do consenso em relação às características 

dominantes (cultura clã) apresentadas acima, há acordo em relação à liderança e às ênfases 

estratégicas. Os líderes são percebidos com foco de mercado, ou seja, possuem postura rígida 

e exigente para com os liderados em prol das metas, possuindo, assim, aspectos de 

competidores. Como todo papel de liderança dentro do hospital é exercido por um servidor 

militar, este achado diz um pouco a respeito da figura do líder militar também fora do 

hospital, em outros órgãos da corporação. As ênfases estratégicas do Hospital Sigma são 

percebidas por todos os servidores como hierárquica. Ou seja, estão no alcance da 

estabilidade e da atuação, com previsibilidade e eficiência dos serviços prestados. 

Em relação à razão pela qual o hospital está unido, somente os militares 

administrativos acreditam que são por aspectos da cultura clã, ou seja, por valores como 

lealdade, tradição e colaboração. Os militares assistenciais e os civis entendem que a coesão 

organizacional é hierárquica; ou seja, pelas regras formais e políticas para um bom 

funcionamento. No que diz respeito aos critérios para o sucesso, há o mesmo 

comportamento.  Os militares administrativos foram os únicos a considerar que são 

predominantemente definidos por características da cultura clã, ou seja, em termos de 

sensibilidade com os clientes e da preocupação com as pessoas. Mais uma vez, os civis e os 
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militares da saúde concordam que o sucesso é definido por questões da cultura hierárquica, 

pela entrega confiável do serviço prestado e pela programação sem imprevistos e sem 

dispêndios desnecessários. A segunda cultura mais expressiva para os dois fatores se inverte: 

cultura clã para os civis e militares da saúde, e cultura hierárquica para os militares 

administrativos. Nesse sentido, o que une o hospital e o critério considerado para ter sucesso 

varia entre o foco nas pessoas, na lealdade, na colaboração e na tradição; e nas regras e 

políticas, na previsibilidade e na entrega segura dos serviços de saúde. 

A gestão organizacional do Hospital Sigma foi considerada como tendo características 

da cultura clã pelos servidores militares, e da hierárquica pelos servidores civis. Este 

resultado é ponto de atenção, na medida em que os civis não conseguem enxergar o ambiente 

de trabalho com uma gestão voltada para o trabalho em equipe, com participação e consenso, 

como os militares veem. Os civis entendem que as pessoas no hospital são guiadas para 

cumprir os procedimentos e processos, no intuito de manter a organização em bom 

funcionamento. Tendo em vista que nesta pesquisa não foram considerados servidores em 

posição de liderança, esse resultado indica a percepção de servidores liderados. Este fato pode 

indicar uma diferença na forma de gerir um servidor civil e um servidor militar, ou, ainda, 

pode indicar simplesmente que o sentido de determinadas orientações e regras se difere para 

esses grupos, devido à formação, aos valores e aos costumes de cada um. O que para um 

militar é considerado amigável e próximo (cultura clã), para um civil, que pode não estar 

acostumado ao militarismo, pode soar impessoal e simplesmente processual (cultura 

hierárquica). Enfim, os servidores civis não são encorajados – ou não se sentem encorajados 

– a participar, opinar e trabalhar em equipe. Eles são orientados simplesmente a cumprir os 

procedimentos e executar suas tarefas com eficiência. Este quadro pode ocasionar baixa 

satisfação com o trabalho e baixo comprometimento.  

Ainda em relação aos servidores civis, contrariando a literatura recente sobre 

comprometimento organizacional de que o componente afetivo geralmente prevalece 

(GENARI et al., 2012; MAGALHAES, 2012; TRALDI e DEMO, 2012; NISHI e 

ZAMBERLAN, 2012; MARQUES et al., 2014), notou-se que estes servidores são vinculados 

ao seu trabalho principalmente por razões instrumentais – econômicas, extrínsecas – com base 

no modelo das três dimensões de Meyer e Allen (1997). Ou seja, eles estão trabalhando no 

hospital porque precisam, e não necessariamente porque querem. Nesse sentido, há questões 

relativas ao trabalho dos servidores civis que os deixam insatisfeitos e não comprometidos.  

Quando analisadas as correlações entre as culturas e o comprometimento para os 

servidores civis, notou-se que elas não foram significativas. Mas, para efeito de análise, 
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observou-se que todas as culturas, com exceção da clã, tendem a se relacionar negativamente 

com o comprometimento, pois apresentaram coeficientes não padronizados negativos. 

Relembrando que a cultura do Hospital Sigma é predominantemente pautada por 

características culturais militares, entende-se que os civis não percebem a cultura 

militar/organizacional como um fator positivo no ambiente de trabalho. Ao remeter essa 

reflexão aos índices de comprometimento, principalmente instrumental, e à percepção da 

gestão organizacional comparada à percepção dos militares, tão destoante, nota-se que há 

uma dissonância entre eles. Possivelmente, essa dissonância ocasiona problemas no ambiente 

de trabalho, como falta de integração, desmotivação, estresse no trabalho, dentre outros. Por 

fim, tendo em vista que os civis atuam nos setores administrativos e que seus líderes são 

militares administrativos, é preciso investigar mais a fundo este relacionamento líder-liderado.  

 Constatou-se que os dois grupos de militares, da saúde e administrativos, estão 

vinculados ao Hospital Sigma primeiramente por motivos afetivos, em segundo lugar por 

razões normativas e por último por questões instrumentais. O fato de o vínculo emocional ser 

predominante é extremamente positivo, devido à sua associação com resultados positivos para 

a organização (MEYER e ALLEN, 1997). Este índice foi mais alto para os militares da saúde 

do que para os militares administrativos. Isso pode estar associado à congruência entre a sua 

formação em saúde e a atuação profissional que exercem, o que promove uma identidade 

social (MENDONZA, MEDEIRO e COSTA, 2007).  

Os militares administrativos, também chamados de “praças” pelo Alto Comando, 

possuem, em sua maioria, somente a formação militar. Estes militares são enquadrados no 

hospital por punição, devido a algum desvio de conduta em sua atuação em outras repartições 

ou nas ruas, ou pela impossibilidade de continuar promovendo segurança pública para a 

sociedade, devido a acidentes, por exemplo. A ausência da formação acadêmica em gestão, 

somada a essa realidade da sua entrada no Hospital Sigma, poderia fazer com que os militares 

administrativos tenham um baixo índice de comprometimento afetivo, em comparação ao 

vínculo normativo, que diz respeito à internalização das normas e o sentimento de obrigação 

para com a instituição. No entanto, o resultado mostra que os militares administrativos 

participantes da pesquisa desenvolveram a noção de pertencimento e de identificação para 

com o hospital, fortalecendo, assim, o laço emocional. O plano de carreira militar foi elogiado 

algumas vezes nas conversas com servidores, pois é bem estruturado e valorizado 

financeiramente. É possível que por razões como esta expliquem o fato de o vínculo 

instrumental ter sido o mais baixo. 
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 Os trabalhadores do Hospital Ômega, tanto assistenciais como administrativos, estão 

comprometidos principalmente por razões afetivas, seguido pelas questões instrumentais e, 

por último, pelo vínculo normativo. Essa homogeneidade de percepção sobre o 

comprometimento com a instituição é interessante em termos de gestão. Isso se deve à 

possibilidade de os gestores trabalharem com uma maior facilidade, em nível de abrangência 

organizacional, as políticas para melhorar o vínculo dos servidores com o seu trabalho. O 

ponto de atenção em relação a esse construto no Hospital Ômega prende-se ao fato de a 

dimensão normativa vir por último, após a dimensão instrumental. Isso mostra que há uma 

baixa internalização dos objetivos e interesses da organização, comumente estabelecidos e 

perpetuados por pressões normativas. Ou seja, indica uma possível deficiência na gestão do 

Hospital Ômega em trabalhar a cultura da instituição com os servidores, integrando-os aos 

objetivos e normas e incitando o sentimento de que eles são peças fundamentais para que a 

organização tenha sucesso.  

Borges, Marques e Adorno (2006) afirmam que empregados normativamente 

associados à organização tendem a contribuir positivamente para ela, enquanto trabalhadores 

instrumentalmente comprometidos não possuem tendências que demonstrem desempenhos 

que ultrapassem o mínimo esperado. Nesse sentido, reitera-se a preocupação de se ter 

trabalhadores, afetiva e normativamente, comprometidos com a realidade hospitalar. Faz-se 

necessário desenvolver uma gestão que fortaleça o papel dos servidores na cultura do Hospital 

Ômega, atentando-se a diminuir o vínculo econômico, apenas por subsistência. Sabe-se que 

este é um ponto complexo, pois exige uma mudança de pensamento e comportamento, e só a 

gestão da organização não é capaz de resolver problemas gerais de toda uma classe – 

enfermagem e técnicos, por exemplo, principalmente em se tratando do setor público, em que 

as mudanças acontecem de forma mais gradual e lenta (VAGHETTI et al., 2009). Porém, esse 

esforço é necessário no sentido de fortalecer a cultura organizacional, aumentar os índices de 

satisfação para com o trabalho e, simultaneamente, desenvolver o comprometimento cada vez 

mais (MEYER et al., 2002). 

 

 Conclusões sobre a influência da cultura no comprometimento organizacional 

 

Em relação às regressões geradas para cada grupo de servidor, pôde-se notar que a cultura 

clã, quando ela se encontra no modelo, é associada positivamente ao comprometimento 

organizacional. Dessa forma, reforça-se a literatura de Cameron e Quinn (2011) e os 

resultados de Padma e Nair (2009) e Silva (2011), que associam este perfil de cultura com o 
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alto comprometimento no trabalho. E aceita-se a última hipótese do estudo, embasada nessas 

referências. É interessante considerar que a cultura clã é antecedente do comprometimento 

organizacional apenas para os servidores assistenciais, tanto do Hospital Ômega como do 

Hospital Sigma. Sendo que deste último, é a única cultura associada ao comprometimento 

organizacional. Este resultado pode estar associado à fundamentação da atuação profissional 

destes servidores, pautada pela dedicação, preocupação e sensibilidade com os pacientes 

(VAGHETTI et al., 2009).  

A cultura hierárquica, que também apareceu com a mesma frequência que a cultura 

clã nos modelos, foi associada tanto positivamente como negativamente com o 

comprometimento no trabalho. Para os servidores assistenciais do Hospital Ômega, a cultura 

hierárquica influencia positivamente o comprometimento. Ou seja, estes servidores enxergam 

que o ambiente de trabalho formalizado, estruturado com procedimentos e processos bem 

definidos, que a preocupação com a estabilidade e o desempenho com previsibilidade e 

eficiência, são fatores preditores de um alto comprometimento para com o trabalho. No 

entanto, para os servidores militares assistenciais a cultura hierárquica não foi considerada 

preditiva do comprometimento organizacional, e para os servidores militares administrativos 

esta cultura foi considerada antecedente do comprometimento organizacional de forma 

negativa. Este é um resultado interessante à medida que os servidores militares trazem 

consigo uma formação baseada na valorização da hierarquia, como obediência aos 

procedimentos e à ordem (SILVA, 2011 e PINTO, 2002), e possivelmente, entenderiam uma 

cultura hierárquica como primordial para o bom funcionamento das atividades. No entanto, 

para os militares a cultura hierárquica ou não é associada ao comprometimento ou é 

negativamente associada a ele. 

 Retomando a discussão da hipótese 2, em que a cultura adocrática é a menos 

expressiva dentre as culturas, entendia-se que os aspectos desta cultura seriam negativos em 

relação ao comprometimento com o trabalho, devido aos danos associados ao risco e à 

experimentação do novo no ambiente hospitalar, principalmente nas atividades assistenciais 

(REIS, LAGUARDIA e MARTIN, 2012). Entretanto, mostrou-se que quando a cultura 

adocrática compôs o modelo de regressão, foi associada positivamente ao comprometimento 

no trabalho justamente pelos servidores assistenciais, do Hospital Ômega. Isso demonstra que, 

mesmo num cenário em que o cuidado e a atenção aos procedimentos se faz presente, 

aspectos culturais que incitem a criatividade e a inovação são vistos como positivos e capazes 

de aumentar o comprometimento desses trabalhadores. 
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 Ainda com relação aos resultados obtidos por meio da análise das regressões, conclui-

se que a única cultura que não se relacionou como antecedente do comprometimento no 

contexto hospitalar público, positiva ou negativamente, foi a cultura de mercado. Entende-se 

que em algumas dimensões este perfil de cultura se afasta um pouco da realidade dos dois 

hospitais. Por exemplo, o critério de sucesso, definido pela participação no mercado e pela 

penetração em novos ambientes, se afasta do contexto dos hospitais que já possuem públicos 

bastante definidos – segmentos da sociedade que usufruem do SUS no Hospital Ômega e 

servidores militares e pensionistas no Hospital Sigma. Nesse sentido, ações competitivas, 

preocupação com preços atrativos e liderança de mercado também se distanciam da realidade 

dos dois hospitais estudados. As únicas características fortemente relacionadas à cultura de 

mercado dizem respeito ao perfil dos líderes militares, abordado acima, e à opinião dos 

servidores administrativos do Hospital Ômega em relação às características dominantes e à 

gestão organizacional, caracterizadas pela orientação por resultados e pela preocupação em 

realizar um trabalho bem feito. O aspecto da competição evidenciado por esses servidores em 

relação à gestão aponta uma característica interessante para o setor público, em que a 

estabilidade, geralmente, é associada ao esforço reduzido em se superar (VAGHETTI et al., 

2009).  

Os resultados das correlações das variáveis e do modelo de regressão para os 

servidores administrativos do Hospital Ômega – ainda que não validado – mostraram que 

somente a cultura clã foi relacionada de forma positiva ao comprometimento no trabalho. A 

cultura hierárquica e a cultura de mercado apresentaram coeficientes não padronizados 

negativos e a cultura adocrática foi indiferente na relação com o comprometimento. Ressalta-

se aqui que a amostra reduzida deste grupo impossibilitou alcançar significância nas análises 

estatísticas. O mesmo ocorreu com o modelo dos servidores civis do Hospital Sigma. 

Portanto, entende-se que é relevante instigar novos estudos na realidade hospitalar pública a 

respeito da cultura organizacional e do comprometimento no trabalho, principalmente no 

tocante à percepção dos servidores administrativos, a fim de verificar se o padrão encontrado, 

em termos dos tipos de cultura e de sua influência no comprometimento, permaneceria ou 

não. Como exemplo, tem-se que a cultura de mercado, neste estudo, tende a se correlacionar 

negativamente com o comprometimento. Esses índices se manterão em pesquisas futuras? 

Ainda como sugestão, na realidade hospitalar militar se faz muito importante investigar a 

relação entre militares e civis no ambiente de trabalho pelas razões já apresentadas.  
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 Consecução dos objetivos 

 

Tendo em vista os objetivos específicos deste estudo, conclui-se que todos foram alcançados. 

Em relação ao primeiro – Identificar o perfil da cultura de cada hospital público com base na 

percepção de seus servidores – resume-se que a cultura do Hospital Ômega é um mix da 

cultura hierárquica e da cultura clã, com alguns aspectos de cultura de mercado; e a cultura 

do Hospital Sigma apresenta traços predominantes de cultura clã e cultura hierárquica.  

No que diz respeito ao segundo objetivo específico – Caracterizar o comprometimento 

dos servidores dos hospitais pesquisados – constatou-se que os servidores do Hospital Ômega 

apresentam, majoritariamente, o vínculo afetivo. Os servidores militares do Hospital Sigma 

também estão comprometidos mais por razões afetivas. Todavia, os servidores civis estão 

comprometidos com o hospital por razões instrumentais.  

O terceiro objetivo específico – Identificar se há subculturas nos hospitais pesquisados 

– constatou-se que, sim, há diferença nas médias entre grupos dos dois hospitais; ou seja, na 

forma como cada um deles enxerga cada tipo de cultura. A análise de variância demonstrou 

que, em relação aos servidores do Hospital Ômega, houve diferenças significativas na 

percepção da cultura clã, da cultura adocrática e da cultura de mercado. A análise post-hoc 

para o Hospital Sigma permitiu verificar que os civis e os militares da saúde possuem uma 

percepção diferente em relação à presença da cultura de mercado. No que diz respeito aos 

militares administrativos, a percepção dos civis também se difere significativamente em 

relação à cultura hierárquica. Ainda sobre a cultura hierárquica, a opinião entre os servidores 

militares também se difere bastante, assim como na cultura adocrática. 

Por fim, o quarto e último objetivo específico – Analisar como cada tipo de cultura 

influencia o comprometimento organizacional – foi alcançado pelas regressões: a cultura clã 

influencia positivamente o comprometimento; a cultura hierárquica influencia ora positiva, 

ora negativamente; a cultura adocrática tem efeito positivo sobre o comprometimento 

organizacional; e a cultura de mercado não influencia o vínculo dos trabalhadores. Em 

relação a esta, como dito anteriormente, entende-se que é importante realizar novos estudos 

para verificar se as suas correlações negativas com o comprometimento, aqui encontradas em 

toda a amostra dos dois hospitais, permanecerão e se serão significativas. 
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 Implicações dos resultados deste estudo 

 

Os resultados encontrados neste estudo possuem relevância acadêmica, uma vez que 

endossam as pesquisas quantitativas que relacionam a cultura organizacional como 

antecedente do comprometimento no trabalho no contexto brasileiro. Este trabalho pode ser 

considerado também como uma motivação aos pesquisadores para o desenvolvimento de mais 

estudos sobre estes dois construtos na realidade hospitalar pública do país. Entende-se que as 

pesquisas sobre cultura organizacional no setor público não estão suficientemente 

desenvolvidas (SILVA e FADUL, 2010) e que compreender as peculiaridades da dinâmica 

social dentro de instituições públicas se faz muito relevante, pois revela inconsistências e 

problemas cabíveis de desenvolvimento de políticas públicas de gestão.  

Em relação aos instrumentos utilizados, ressalta-se que o Instrumento de Avaliação da 

Cultura Organizacional (OCAI) e o Modelo das Três Dimensões foram satisfatórios, por não 

terem apresentado problemas estatísticos. O fato de a cultura clã ser dominante reforça a 

literatura e gera debates sobre a personalidade do pesquisado, o que remete à cultura brasileira 

nos achados de Hofstede (1984) e nas considerações de Barros e Prates (1997). A 

predominância do componente instrumental para os servidores civis em uma organização 

militar reflete debates na literatura do comprometimento organizacional, instigando estudos 

mais aprofundados sobre essa realidade, a fim de entender as peculiaridades envolvidas neste 

formato de vínculo neste contexto. Os achados sobre as subculturas organizacionais reforçam 

a importância de se considerar a perspectiva da diferenciação (MARTIN, 1992; SCHEIN, 

2009) nos estudos sobre cultura organizacional.  

Algumas reflexões podem ser levantadas em termos de gestão a partir dos resultados 

obtidos. Primeiramente, notou-se que em ambos os hospitais pesquisados há mais de uma 

cultura vigente. De um lado, encontram-se os servidores assistenciais e, de outro, os 

servidores dos setores administrativos. Isso aponta para desafios de gestão, uma vez que a 

falta de consenso dificulta a integração das partes e exige esforços redobrados para o diálogo 

e a implementação de novos projetos.  

Em relação ao Hospital Ômega, nota-se claramente a dualidade entre o fazer 

assistencial – pautado na preocupação e na sensibilidade com o paciente – em relação ao fazer 

administrativo – embasado na entrega de resultados e no alcance de objetivos. Essa falta de 

congruência de pensamento do que é a cultura organizacional reflete um distanciamento entre 

estes grupos no que diz respeito às rotinas, mas possivelmente também entre os servidores. 

Um ambiente dividido em partes pode ocasionar um pensamento de falta de apoio entre os 
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lados e também ser considerado como um contexto em que melhorias dificilmente acontecem. 

Isso pode prejudicar o comprometimento no trabalho, aumentando o vínculo simplesmente 

econômico, ou seja, por subsistência. O fato de os servidores estarem comprometidos por 

razões semelhantes e, principalmente, pelo vínculo afetivo pode ser um ponto positivo no 

processo de fortalecimento da cultura organizacional, pois indica que os servidores são 

envolvidos emocionalmente com o seu trabalho e possuem um sentimento de pertencimento e 

identificação com o hospital. E, segundo Meyer e Allen (1997), tais características apontam 

para uma postura ativa do empregado com a organização e seus resultados, uma vez que ele a 

considera como parte significativa de sua vida. Envolver os servidores em um processo de 

sensibilização em olhar sistematicamente a organização com preocupação tanto na assistência 

como na gestão, torna-se mais fácil, pois eles estão predispostos a ajudar o hospital de 

maneira ativa, devido ao seu comprometimento. Mas quem se esforçaria para iniciar esse 

movimento de integração? Por se tratar de uma organização pública, implementar novas 

ideias no contexto do Hospital Ômega exige um processo que, por vezes, começa fora da 

instituição, mediante projetos de políticas públicas aos órgãos governamentais pertinentes. A 

Secretaria de Planejamento e Gestão do estado possui programas e ações voltados para a 

inovação na gestão pública e para a gestão estratégica de pessoas. Nesse sentido, caberia um 

projeto que objetivasse algo novo: integrar internamente os hospitais públicos, mediante a 

conscientização sobre a necessidade de se trabalhar, complementarmente, a dualidade em 

prestação de serviço de saúde com qualidade e os objetivos organizacionais de gestão.  

No Hospital Sigma também se encontrou dualidade de percepção entre os servidores 

militares e entre servidores militares e servidores civis. Essas disparidades, como visto acima, 

dizem respeito ao entendimento da cultura organizacional e ao comprometimento no trabalho. 

Porém, as diferenças entre os servidores militares não são restritas aos achados quantitativos, 

pois se manifestaram recorrentemente a diferença do sentido do trabalho no hospital entre os 

assistenciais e os administrativos, assim como suas causas e decorrências. Os militares das 

áreas assistenciais têm formação específica em saúde e, por vezes, atuam também fora do 

hospital, possuindo uma carreira em saúde concomitante à militar. Isso reforça a identidade 

profissional destes servidores e a satisfação em servir aos militares, promovendo a 

recuperação de sua saúde. Enquanto isso, os militares administrativos, ou “praças”, têm, em 

sua maioria, somente a formação militar, que objetiva promover a segurança pública. O Alto 

Comando os aloca no hospital em cargos de gestão, sem que eles possuam expertise para isso. 

Este é um ponto muito relevante para a administração do hospital em questão. A falta de 

conhecimento em gestão, e ainda a falta de conhecimento em gestão hospitalar, por vezes, 
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representam uma administração falha, com erros, lentidão nos processos e danos à 

organização. Entende-se que este militar precisa ser treinado para se readequar mentalmente 

em relação à sua função, percebendo que, ao invés de promover diretamente a segurança 

pública, eles passaram a ajudar – ainda que indiretamente – na recuperação dos militares que 

ainda estão atuantes nas ruas, ajudando-os a continuar o seu objetivo de promover a segurança 

para a sociedade. Assim, garantem-se bons níveis de satisfação para com o trabalho e reforça-

se o comprometimento. Nesse sentido, medidas que ajudem na reidentificação destes 

servidores enquanto militares em uma nova função se faz muito pertinente. Além disso, 

programas que incitem a formação do militar nas mais diversas frentes, principalmente em 

gestão – até mesmo no contexto hospitalar – fazem-se muito importante não só para o hospital 

como também para os outros órgãos de apoio da entidade.  

No que diz respeito aos servidores civis, notou-se que seu comprometimento é 

instrumental e que as culturas percebidas influenciam negativamente seu vínculo. Tendo em 

vista o caráter militar da instituição, entende-se que os civis podem ser vistos como uma 

subcultura em choque com a preponderante. Isso indica grandes desafios para a gestão do 

Hospital Sigma, pois se trata de uma questão delicada, que precisa ser investigada e sanada. 

Essa investigação precisa ser realizada, de forma a não inibir os servidores civis de exporem 

aos seus líderes – militares administrativos ou qualquer outro militar – os problemas que 

enxergam na cultura da organização, os quais os levam a não se comprometer e, 

possivelmente, não estarem satisfeitos. Faz-se relevante trabalhar a socialização destes 

servidores, para que estes se sintam incluídos em uma cultura que não é inerente do contexto 

deles. Ainda, a gestão precisa estar atenta à qualidade do relacionamento desenvolvido e 

mantido com os servidores civis, de forma a evitar situações de injustiça e desvalorização.    

 

 Limitações e sugestões futuras de pesquisa  

 

Esta pesquisa não envolveu os servidores dos hospitais do período noturno. Acredita-se que o 

funcionamento da instituição, seja por intensidade da rotina, número de trabalhadores, 

ausência do funcionamento dos setores administrativos, falta de atividades organizacionais, 

treinamento, etc., difere substancialmente entre os períodos de trabalho. Por isso, a opinião 

sobre o ambiente de trabalho também poderá sofrer alterações. Esta foi uma consideração 

levantada pelos próprios servidores dos hospitais. Por esse motivo, novas pesquisas sobre o 

tema, envolvendo tanto servidores que trabalham no turno diurno como servidores que atuam 

no turno noturno, fazem-se muito relevantes, pois será possível levantar se há realmente 
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diferenças. Em caso afirmativo, será possível indagar o que a gestão deveria fazer para que 

houvesse maior integração e homogeneização da percepção da cultura organizacional, bem 

como das razões pelas quais os servidores se comprometem.  

Outro ponto relevante a ser considerado como uma limitação desta pesquisa é que uma 

abordagem quantitativa da cultura e do comprometimento organizacional com outros temas, 

tais como, satisfação e estresse no trabalho poderiam ajudar a trazer novos insights sobre os 

resultados. Esta sugestão se dá, principalmente, no que diz respeito à realidade do servidor 

civil no Hospital Sigma e dos servidores administrativos do Hospital Ômega. Outra sugestão 

pertinente é usar uma metodologia qualitativa que vá além das observações ocasionais e 

conversas informais com servidores e líderes, trabalhando também com entrevistas 

semiestruturadas e grupos de foco.  

Em oportunidades futuras, seria interessante desenvolver estudos sobre a temática 

deste trabalho com uma amostra maior de servidores, principalmente dos setores 

administrativos, tanto na realidade de um hospital vinculado ao SUS como também em 

instituições de saúde militares. Desse modo, será possível obter regressões mais robustas, 

possibilitando entender com maior embasamento estatístico a relação cultura e 

comprometimento para estes indivíduos.  

Por fim, estudos sobre identidade pessoal e organizacional em servidores militares 

“praças” atuantes em um hospital militar se faz muito pertinentes, na medida em que 

explorarão como se relaciona a dinâmica da formação militar em prol da segurança pública 

em um contexto de atuação em gestão de saúde. Ainda em relação a estudos de identidade, 

investigar os níveis de identificação de servidores civis em organizações militares é relevante. 
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ANEXOS 
 

Anexo A – Organograma do Hospital Ômega 
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Anexo B – Organograma do Hospital Sigma 
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APÊNDICES 

 

 

Apêndice A – Questionário da Pesquisa 

 

 

Prezado(a) funcionário(a), 

O Grupo de Estudos Gestão do Conhecimento e Inovação da UFMG está empenhado em 

obter informações sobre o que ocorre no seu trabalho e o que você pensa sobre a instituição. 

O intuito é diagnosticar a cultura da organização e entender como ela pode motivar o seu 

vínculo para com o hospital.  

Solicitamos, portanto, a sua colaboração no sentido de responder ao questionário que se 

segue, elaborado exclusivamente para esta pesquisa. O questionário é composto por 3 seções, 

as questões são fechadas e o tempo médio necessário para respondê-las é de 25 minutos. Não 

existem respostas certas ou erradas. O importante é que você responda todas as questões de 

forma consciente e coerente com sua percepção. 

As respostas são confidenciais e anônimas, pois serão registradas na base de dados e 

analisadas em termos globais, sem a identificação dos respondentes. Esclarecemos que esta 

pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa - COEP da UFMG. 

Para que esta pesquisa tenha validade é necessário que todas as questões sejam respondidas. 

 

Agradecemos a sua participação! 
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QUESTÃO 1 – Cultura Organizacional  

 

1. Responda o quanto o Hospital X se parece com as características descritas em cada 

afirmativa.  

Distribua 100 pontos nas seguintes afirmativas.  

Quanto maior o valor atribuído, mais a afirmativa descreve a Hospital X.  

A soma dos valores atribuídos às quatro afirmativas deverá ser igual a 100. 

 

1.a) O Hospital X é muito familiar. As pessoas parecem partilhar muito de 

si mesmas. 

 

  

1.b) O Hospital X é muito dinâmico e empreendedor. As pessoas estão 

dispostas a comprometer-se e assumir riscos. 

 

  

1.c) O Hospital X é muito orientado para os resultados. Uma das maiores 

preocupações é concretizar o trabalho. As pessoas são competitivas e 

orientadas para os resultados. 

 

  

1.d) O Hospital X é muito controlado e estruturado. As pessoas são 

orientadas por normas formais e estabelecidas. 

 

TOTAL:   
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2.  Responda o quanto o Hospital X se parece com as características descritas em cada 

afirmativa.  

Distribua 100 pontos nas seguintes afirmativas.  

Quanto maior o valor atribuído, mais a afirmativa descreve o Hospital X.  

A soma dos valores atribuídos às quatro afirmativas deverá ser igual a 100. 

 

2.a) No Hospital X, a liderança é geralmente exemplo de apoio, 

aconselhamento e treino. 

 

  

2.b) No Hospital X, a liderança é geralmente exemplo de 

empreendedorismo, inovação e disposição para correr riscos. 

 

  

2.c) No Hospital X, a liderança é geralmente exemplo de objetividade, 

competitividade e orientação para os resultados. 

 

  

2.d) No Hospital X, a liderança é geralmente exemplo de coordenação e de 

uma gestão eficiente. 

 

TOTAL:   
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3.  Responda o quanto o Hospital X se parece com as características descritas em cada 

afirmativa.  

Distribua 100 pontos nas seguintes afirmativas.  

Quanto maior o valor atribuído, mais a afirmativa descreve o Hospital X.  

A soma dos valores atribuídos às quatro afirmativas deverá ser igual a 100. 

 

3.a) O Hospital X é caracterizado por promover o trabalho em equipe, 

consenso e participação. 

 

  

3.b) O Hospital X é caracterizado por valorizar a autonomia, o risco e o 

espírito criativo. 

 

  

3.c) O Hospital X é caracterizado por desenvolver a competitividade, 

promover os resultados e o alcance dos objetivos. 

 

  

3.d) O Hospital X é caracterizado por garantir a harmonia, previsibilidade, 

segurança e estabilidade nas relações interpessoais. 

 

TOTAL:   
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4.  Responda o quanto o Hospital X se parece com as características descritas em cada 

afirmativa.  

Distribua 100 pontos nas seguintes afirmativas.  

Quanto maior o valor atribuído, mais a afirmativa descreve o Hospital X.  

A soma dos valores atribuídos às quatro afirmativas deverá ser igual a 100. 

 

4.a) O que mantém o Hospital X em harmonia é a lealdade e confiança 

mútua. O compromisso com a organização é elevado. 

 

  

4.b) O que mantém o Hospital X em harmonia é o compromisso com a 

inovação e crescimento. O que importa é ser referência. 

 

  

4.c) O que mantém o Hospital X em harmonia é o compromisso com a 

conquista e superação dos objetivos. Ganhar, ser energético e competitivo 

são temas usuais. 

 

  

4.d) O que mantém o Hospital X em harmonia são as políticas e regras 

formais. A estabilidade e o equilíbrio são fundamentais. 

 

TOTAL:   
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5.  Responda o quanto o Hospital X se parece com as características descritas em cada 

afirmativa.  

Distribua 100 pontos nas seguintes afirmativas.  

Quanto maior o valor atribuído, mais a afirmativa descreve o Hospital X.  

A soma dos valores atribuídos às quatro afirmativas deverá ser igual a 100. 

 

5.a) Para o Hospital X é importante o desenvolvimento das pessoas. A 

confiança, a abertura e a participação são valorizadas. 

 

  

5.b) Para o Hospital X é importante a aquisição de novos recursos e a 

criação de novos desafios. Novas experiências e a busca por novas 

oportunidades são valorizadas. 

 

  

5.c) Para o Hospital X é importante a competitividade e os resultados. A 

ênfase está na superação dos objetivos ambiciosos e na liderança de 

mercado. 

 

  

5.d) No Hospital X é importante a permanência e a estabilidade. O 

controle, a eficiência e o bom funcionamento são valorizados. 

 

TOTAL:   
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6.  Responda o quanto o Hospital X o se parece com as características descritas em cada 

afirmativa.  

Distribua 100 pontos nas seguintes afirmativas.  

Quanto maior o valor atribuído, mais a afirmativa descreve o Hospital X.  

A soma dos valores atribuídos às quatro afirmativas deverá ser igual a 100. 

 

6.a) Para o Hospital X o sucesso está no desenvolvimento dos recursos 

humanos, no trabalho em equipe, no grau de envolvimento dos seus 

empregados e na preocupação com as pessoas. 

 

  

6.b) Para o Hospital X o sucesso está na exclusividade e novidade dos seus 

produtos e serviços. O objetivo é ser líder no produto e na inovação. 

 

  

6.c) Para o Hospital X o sucesso está na conquista e liderança de mercado. 

Os pontos-chave são a liderança de mercado e vantagem competitiva. 

 

  

6.d) Para o Hospital X o sucesso está na eficiência. Os aspectos cruciais 

são o respeito aos compromissos, o planejamento e o controle de custos. 

 

TOTAL:   
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QUESTÃO 2 – Comprometimento Organizacional 

Leia atentamente o conteúdo das afirmativas e a seguir responda de acordo com a escala 

à direita: 

 
Discordo 

Totalmente 
Discordo 

Nem 

Concordo 

Nem 

Discordo 

Concordo 
Concordo 

Totalmente 

1. Sinto que não seria certo eu 

deixar o Hospital X agora. 
1 2 3 4 5 

2. Eu acho que atualmente 

tenho poucas alternativas no 

mercado de trabalho. 

1 2 3 4 5 

3. Eu me sinto como uma 

pessoa “de casa” no Hospital 

X. 

1 2 3 4 5 

4. Eu me sinto 

emocionalmente envolvido 

com o Hospital X. 

1 2 3 4 5 

5. Na situação atual, trabalhar 

no Hospital X é um desejo 

realizado. 

1 2 3 4 5 

6. Se eu decidisse deixar o 

Hospital X agora, minha 

vida financeira ficaria 

desestruturada. 

1 2 3 4 5 

7. Mesmo se eu quisesse, seria 

difícil para mim, deixar o 

Hospital X agora. 

1 2 3 4 5 

8. Eu sinto que estou 

fortemente integrado ao 

Hospital X. 

1 2 3 4 5 

9. Eu me sentiria culpado se 

deixasse o Hospital X agora. 
1 2 3 4 5 

10. Eu acho que trabalhar em 

outro lugar seria injusto com 

o Hospital X. 

1 2 3 4 5 

11. Eu sinto os problemas do 

Hospital X como se fossem 

meus. 

1 2 3 4 5 

12. Eu devo muito ao Hospital 

X. 
1 2 3 4 5 

13. Eu trabalho no Hospital X 

principalmente por motivos 

financeiros. 

1 2 3 4 5 

14. O Hospital X merece minha 

lealdade. 
1 2 3 4 5 

15. Se eu deixasse o Hospital X 

agora sofreria com a falta de 

alternativas imediatas de 

emprego. 

1 2 3 4 5 
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QUESTÃO 3 - DADOS DEMOGRÁFICOS 

 

1 – Sexo: 

(      ) Feminino 

(      ) Masculino 

 

3 – Idade:  _________________________ 

 

4 - Estado civil: 

(      ) Solteiro(a) 

(      ) Casado(a) / Em uma união estável 

(      ) Separado(a) / Divorciado(a) 

(      ) Viúvo(a) 

 

5 - O número de filhos que dependem de você: __________________ 

 

6 - Por favor, nos informe qual a sua faixa salarial: __________________ 

 

7 - Assinale o seu nível educacional (completo) mais elevado: 

(      ) Ensino Fundamental (1º grau) 

(      ) Ensino Médio (2º grau) 

(      ) Ensino Superior 

(      ) Especialização 

(      ) Mestrado 

(      ) Doutorado 

 

8 - Há quanto tempo você trabalha no Hospital? Especificar em anos e/ou em meses.  

__________________ 

 

9 - Indique qual a sua função / cargo no Hospital: ________________________________ 

 

10 - Além do Hospital, você também trabalha em outra empresa? 

(      ) Sim 

(      ) Não 
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11 - Se você trabalha em outra empresa, indique se ela é pública ou privada: 

(      ) Pública 

(      ) Privada 

(      ) Não trabalha em outra empresa além do Hospital. 

 

12 - Indique o número de empregos que você possui: 

(      ) 1 (trabalha somente no Hospital) 

(      ) 2 empregos 

(      ) 3 ou mais empregos 

 

 

AGRADECIMENTOS 

Caro respondente, 

 

Agradecemos imensamente a sua participação! 

Reiteramos que as respostas são confidenciais e anônimas. 

Se você sentir necessidade entre em contato conosco. 

 

Isabella do Couto Reis 

Mestranda em Administração 

Universidade Federal de Minas Gerais 

Contato: (    ) ____-____ ; E-mail: _____________@____.com 

 

 

Observação: questões demográficas específicas de cada organização hospitalar não constam 

no anexo por razões institucionais. 
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Apêndice B – Relação das Dimensões Organizacionais e Culturas 

 

 

  Clã Adocrática Mercado Hierárquica 

Características 

Dominantes 

1.a) A Organização é 

muito familiar. As 

pessoas parecem 

partilhar muito de si 

mesmas. 

1.b) A Organização é 

muito dinâmica e 

empreendedora. As 

pessoas estão dispostas 

a comprometer-se e 

assumir riscos. 

1.c) A Organização é 

muito orientada para 

os resultados. Uma das 

maiores preocupações 

é concretizar o 

trabalho. As pessoas 

são competitivas e 

orientadas para os 

resultados. 

1.d) A Organização é 

muito controlada e 

estruturada. As 

pessoas são orientadas 

por normas formais e 

estabelecidas. 

Liderança 

2.a) Na Organização, a 

liderança é geralmente 

exemplo de apoio, 

aconselhamento e 

treino. 

2.b) Na Organização, a 

liderança é geralmente 

exemplo de 

empreendedorismo, 

inovação e disposição 

para correr riscos. 

2.c) Na Organização, a 

liderança é geralmente 

exemplo de 

objetividade, 

competitividade e 

orientação para os 

resultados. 

2.d) Na Organização, 

a liderança é 

geralmente exemplo 

de coordenação e de 

uma gestão eficiente. 

Gestão 

Organizacional 

3.a) A Organização é 

caracterizada por 

promover o trabalho 

em equipe, consenso e 

participação. 

3.b) A Organização é 

caracterizada por 

valorizar a autonomia, 

o risco e o espírito 

criativo. 

3.c) A Organização é 

caracterizada por 

desenvolver a 

competitividade, 

promover os 

resultados e o alcance 

dos objetivos. 

3.d) A Organização é 

caracterizada por 

garantir a harmonia, 

previsibilidade, 

segurança e 

estabilidade nas 

relações interpessoais. 

Coesão 

Organizacional 

4.a) O que mantém a 

Organização em 

harmonia é a lealdade e 

confiança mútua. O 

compromisso com a 

organização é elevado. 

4.b) O que mantém a 

Organização em 

harmonia é o 

compromisso com a 

inovação e 

crescimento. O que 

importa é ser 

referência. 

4.c) O que mantém a 

Organização em 

harmonia é o 

compromisso com a 

conquista e superação 

dos objetivos. Ganhar, 

ser energético e 

competitivo são temas 

usuais. 

4.d) O que mantém a 

Organização em 

harmonia são as 

políticas e regras 

formais. A 

estabilidade e o 

equilíbrio são 

fundamentais. 

Ênfases 

Estratégicas 

5.a) Para a Organização 

é importante o 

desenvolvimento das 

pessoas. A confiança, a 

abertura e a 

participação são 

valorizadas. 

5.b) Para a 

Organização é 

importante a aquisição 

de novos recursos e a 

criação de novos 

desafios. Novas 

experiências e a busca 

por novas 

oportunidades são 

valorizadas. 

5.c) Para a 

Organização é 

importante a 

competitividade e os 

resultados. A ênfase 

está na superação dos 

objetivos ambiciosos e 

na liderança de 

mercado. 

5.d) Na Organização é 

importante a 

permanência e a 

estabilidade. O 

controle, a eficiência e 

o bom funcionamento 

são valorizados. 

Critérios para o 

sucesso 

6.a) Para a Organização 

o sucesso está no 

desenvolvimento dos 

recursos humanos, no 

trabalho em equipe, no 

grau de envolvimento 

dos seus empregados e 

na preocupação com as 

pessoas. 

6.b) Para a 

Organização o sucesso 

está na exclusividade e 

novidade dos seus 

produtos e serviços. O 

objetivo é ser líder no 

produto e na inovação. 

6.c) Para a 

Organização o sucesso 

está na conquista e 

liderança de mercado. 

Os pontos-chave são a 

liderança de mercado 

e vantagem 

competitiva. 

6.d) Para a 

Organização o sucesso 

está na eficiência. Os 

aspectos cruciais são o 

respeito aos 

compromissos, o 

planejamento e o 

controle de custos. 

Fonte: elaborada pela autora com base no instrumento de Cameron e Quinn (2011). 
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Apêndice C – Correspondência das Dimensões de Comprometimento e Numeração das 

Afirmativas  

 

Dimensões  Perguntas relacionadas 

Comprometimento Afetivo 3, 4, 8, 11, 14 

Comprometimento Instrumental 2, 6, 7, 13, 15 

Comprometimento Normativo 1, 5, 9, 10, 12 

Fonte: elaborado pela autora com base no instrumento de Meyer e Allen (1997). 
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Apêndice D – Análise de Variância e Post-hoc LSD da Cultura Organizacional nos hospitais 

 

Lower 

Bound

Upper 

Bound

Hierárquica 373 27,9835 9,12255 ,47235 27,0547 28,9123 0,00 64,00

Adocrática 373 20,3307 5,86507 ,30368 19,7335 20,9278 0,00 35,83

Clã 373 27,7511 8,76968 ,45408 26,8582 28,6440 3,33 60,83

Mercado 373 22,6658 7,55347 ,39110 21,8967 23,4348 0,00 66,67

Total 1492 24,6828 8,57939 ,22211 24,2471 25,1184 0,00 66,67

Descriptives

Cultura Organizacional

N Mean

Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence 

Minimum Maximum

 

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 16157,824 3 5385,941 85,633 0,000

Within Groups 93588,513 1488 62,896

Total 109746,336 1491

ANOVA

Cultura Organizacional

 

 

Lower 

Bound

Upper 

Bound

Adocrática 7,65282
* 0,58072 0,000 6,5137 8,7919

Clã ,23235 0,58072 0,689 -,9068 1,3715

Mercado 5,31769
* 0,58072 0,000 4,1786 6,4568

Hierárquica -7,65282
* 0,58072 0,000 -8,7919 -6,5137

Clã -7,42046
* 0,58072 0,000 -8,5596 -6,2813

Mercado -2,33512
* 0,58072 0,000 -3,4742 -1,1960

Hierárquica -,23235 0,58072 0,689 -1,3715 ,9068

Adocrática 7,42046
* 0,58072 0,000 6,2813 8,5596

Mercado 5,08534
* 0,58072 0,000 3,9462 6,2245

Hierárquica -5,31769
* 0,58072 0,000 -6,4568 -4,1786

Adocrática 2,33512
* 0,58072 0,000 1,1960 3,4742

Clã -5,08534
* 0,58072 0,000 -6,2245 -3,9462

Hierárquica

Adocrática

Clã

Mercado

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Multiple Comparisons Post-hoc

Cultura Organizacional 
LSD

(I) H1Grupo1 (J) H1Grupo1

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig.

95% Confidence Interval
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Apêndice E – Análise de Variância para os grupos do Hospital Ômega e do Hospital Sigma 

em relação à Cultura Organizacional 

 

Hospital Ômega 

Lower 

Bound

Upper 

Bound

Assistencial 89 30,0805 11,28390 1,19609 27,7035 32,4575 3,33 57,50

Administrativo 36 24,3241 5,76373 ,96062 22,3739 26,2742 11,67 35,83

Total 125 28,4227 10,32411 ,92342 26,5950 30,2504 3,33 57,50

Assistencial 89 19,8296 6,37466 ,67571 18,4868 21,1724 0,00 35,83

Administrativo 36 22,7593 4,91329 ,81888 21,0968 24,4217 10,83 28,33

Total 125 20,6733 6,11774 ,54719 19,5903 21,7564 0,00 35,83

Assistencial 89 21,4213 10,44140 1,10679 19,2218 23,6209 0,00 66,67

Administrativo 36 25,1528 4,78081 ,79680 23,5352 26,7704 13,33 35,00

Total 125 22,4960 9,31131 ,83283 20,8476 24,1444 0,00 66,67

Assistencial 89 24,3614 10,25241 1,08675 22,2017 26,5211 0,00 64,00

Administrativo 36 27,7639 5,94824 ,99137 25,7513 29,7765 16,67 43,33

Total 125 25,3413 9,32605 ,83415 23,6903 26,9923 0,00 64,00

Cultura Clã

Cultura Adocrática

Cultura de Mercado

Cultura Hierárquica

Descriptives

N Mean

Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence 

Minimum Maximum

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 849,360 1 849,360 8,447 0,004

Within Groups 12367,448 123 100,548

Total 13216,808 124

Between Groups 219,999 1 219,999 6,121 0,015

Within Groups 4420,912 123 35,942

Total 4640,911 124

Between Groups 356,889 1 356,889 4,223 0,042

Within Groups 10393,970 123 84,504

Total 10750,859 124

Between Groups 296,736 1 296,736 3,480 0,064

Within Groups 10488,201 123 85,270

Total 10784,936 124

Cultura Clã

Cultura Adocrática

Cultura de Mercado

Cultura Hierárquica

ANOVA
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Hospital Sigma 

Sum of Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 166,319 2 83,160 1,346 0,262

Within Groups 15141,565 245 61,802

Total 15307,885 247

Between Groups 132,394 2 66,197 2,027 0,134

Within Groups 8001,059 245 32,657

Total 8133,453 247

Between Groups 170,043 2 85,021 2,023 0,134

Within Groups 10298,123 245 42,033

Total 10468,166 247

Between Groups 809,993 2 404,996 5,497 0,005

Within Groups 18050,787 245 73,677

Total 18860,779 247

Cultura Clã

Cultura Adocrática

Cultura de Mercado

Cultura Hierárquica

ANOVA

 

Lower Bound Upper Bound

Militares Administrativos -2,28677 1,68667 0,176 -5,6090 1,0355

Militares da Saúde -2,07007 1,32561 0,120 -4,6811 ,5410

Civil 2,28677 1,68667 0,176 -1,0355 5,6090

Militares da Saúde ,21670 1,36211 0,874 -2,4662 2,8996

Civil 2,07007 1,32561 0,120 -,5410 4,6811

Militares Administrativos -,21670 1,36211 0,874 -2,8996 2,4662

Militares Administrativos -2,07354 1,22608 0,092 -4,4886 ,3415

Militares da Saúde -,17016 ,96362 0,860 -2,0682 1,7279

Civil 2,07354 1,22608 0,092 -,3415 4,4886

Militares da Saúde 1,90338 ,99015 0,056 -,0469 3,8537

Civil ,17016 ,96362 0,860 -1,7279 2,0682

Militares Administrativos -1,90338 ,99015 0,056 -3,8537 ,0469

Militares Administrativos 1,45053 1,39099 0,298 -1,2893 4,1904

Militares da Saúde 2,18397
* 1,09323 0,047 ,0306 4,3373

Civil -1,45053 1,39099 0,298 -4,1904 1,2893

Militares da Saúde ,73344 1,12333 0,514 -1,4792 2,9460

Civil -2,18397
* 1,09323 0,047 -4,3373 -,0306

Militares Administrativos -,73344 1,12333 0,514 -2,9460 1,4792

Militares Administrativos 4,74577
* 1,84159 0,011 1,1184 8,3731

Militares da Saúde -,09188 1,44737 0,949 -2,9428 2,7590

Civil -4,74577
* 1,84159 0,011 -8,3731 -1,1184

Militares da Saúde -4,83765
* 1,48722 0,001 -7,7670 -1,9083

Civil ,09188 1,44737 0,949 -2,7590 2,9428

Militares Administrativos 4,83765
* 1,48722 0,001 1,9083 7,7670

Cultura de 

Mercado

Civil

Militares Administrativos

Militares da Saúde

Cultura 

Hierárquica

Civil

Militares Administrativos

Militares da Saúde

95% Intervalo de Confiança

Cultura Clã Civil

Militares Administrativos

Militares da Saúde

Cultura 

Adocrática

Civil

Militares Administrativos

Militares da Saúde

Multiple Comparisons Post-hoc

LSD

Variável 

Dependente (I) Categoria (J) Categoria

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig.
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Apêndice F – Análise de Variância e Post-hoc LSD da Cultura Organizacional nos hospitais 

 

Lower 

Bound

Upper 

Bound

Comprometimento Afetivo 365 3,1025 0,76339 0,03996 3,0239 3,1810 1,00 5,00

Comprometimento Normativo 359 2,8195 0,81121 0,04281 2,7353 2,9037 1,00 5,00

Comprometimento Instrumental 356 2,7702 0,69079 0,03661 2,6982 2,8422 1,00 5,00

Total 1080 2,8989 0,77040 0,02344 2,8529 2,9449 1,00 5,00

Comprometimento 

Organizacional

Descriptives

N Mean

Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence 

Interval for Mean

Minimum Maximum

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 23,283 2 11,641 20,317 0,000

Within Groups 617,116 1077 0,573

Total 640,399 1079

ANOVA

Comprometimento Organizacional

 

Lower 

Bound

Upper 

Bound

Comprometimento Normativo ,28297
* 0,05627 0,000 ,1726 ,3934

Comprometimento Instrumental ,33224
* 0,05639 0,000 ,2216 ,4429

Comprometimento Afetivo -,28297
* 0,05627 0,000 -,3934 -,1726

Comprometimento Instrumental ,04927 0,05662 0,384 -,0618 ,1604

Comprometimento Afetivo -,33224
* 0,05639 0,000 -,4429 -,2216

Comprometimento Normativo -,04927 0,05662 0,384 -,1604 ,0618

Comprometimento 

Afetivo

Comprometimento 

Normativo

Comprometimento 

Instrumental

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Multiple Comparisons Post-hoc

Comprometimento Organizacional LSD

(I) H4Grupo1 (J) H4Grupo1

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig.

95% Confidence 
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Apêndice G – Análise de Variância para os grupos do Hospital Ômega e do Hospital Sigma 

em relação ao Comprometimento Organizacional 

 

Hospital Ômega  

Lower 

Bound

Upper 

Bound

Assistencial 88 2,9659 0,60055 0,06402 2,8387 3,0932 1,20 4,20

Administrativo 36 3,0944 0,68533 0,11422 2,8626 3,3263 1,60 4,20

Total 124 3,0032 0,62625 0,05624 2,8919 3,1145 1,20 4,20

Assistencial 88 2,6205 0,69814 0,07442 2,4725 2,7684 1,20 4,40

Administrativo 36 2,7944 0,71472 0,11912 2,5526 3,0363 1,20 4,40

Total 124 2,6710 0,70455 0,06327 2,5457 2,7962 1,20 4,40

Assistencial 84 2,6929 0,62898 0,06863 2,5564 2,8294 1,60 3,80

Administrativo 36 2,7444 0,53369 0,08895 2,5639 2,9250 1,40 3,80

Total 120 2,7083 0,60022 0,05479 2,5998 2,8168 1,40 3,80

Comprometimento 

Afetivo

Comprometimento 

Normativo

Comprometimento 

Instrumental

Descriptives

N Mean

Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence 

Minimum Maximum

 

 

Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 0,422 1 0,422 1,077 0,301

Within Groups 47,817 122 0,392

Total 48,239 123

Between Groups 0,773 1 0,773 1,565 0,213

Within Groups 60,282 122 0,494

Total 61,055 123

Between Groups 0,067 1 0,067 ,185 0,668

Within Groups 42,805 118 0,363

Total 42,872 119

Comprometimento 

Instrumental

ANOVA

Comprometimento 

Afetivo

Comprometimento 

Normativo

 

 

Hospital Sigma 

Lower 

Bound

Upper 

Bound

Civil 43 2,6372 0,80149 0,12223 2,3905 2,8839 1,00 3,80

Militares Administrativos 42 3,2143 0,84553 0,13047 2,9508 3,4778 1,00 4,80

Militares da Saúde 156 3,2795 0,76897 0,06157 3,1579 3,4011 1,40 5,00

Total 241 3,1535 0,82168 0,05293 3,0493 3,2578 1,00 5,00

Civil 44 2,4364 0,84223 0,12697 2,1803 2,6924 1,00 4,60

Militares Administrativos 41 2,8976 0,86617 0,13527 2,6242 3,1710 1,00 4,80

Militares da Saúde 150 3,0333 0,80981 0,06612 2,9027 3,1640 1,00 5,00

Total 235 2,8979 0,85322 0,05566 2,7882 3,0075 1,00 5,00

Civil 42 2,8571 0,79177 0,12217 2,6104 3,1039 1,00 4,40

Militares Administrativos 42 2,5190 0,78778 0,12156 2,2736 2,7645 1,00 5,00

Militares da Saúde 152 2,8645 0,68382 0,05546 2,7549 2,9741 1,00 5,00

Total 236 2,8017 0,73177 0,04763 2,7079 2,8955 1,00 5,00

Comprometimento 

Afetivo

Comprometimento 

Normativo

Comprometimento 

Intrumental

Descriptives

N Mean

Std. 

Deviation Std. Error

95% Confidence 

Minimum Maximum
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Sum of 

Squares df

Mean 

Square F Sig.

Between Groups 14,093 2 7,047 11,336 0,000

Within Groups 147,946 238 0,622

Total 162,040 240

Between Groups 12,124 2 6,062 8,889 0,000

Within Groups 158,225 232 0,682

Total 170,349 234

Between Groups 4,084 2 2,042 3,907 0,021

Within Groups 121,756 233 0,523

Total 125,839 235

Comprometimento 

Intrumental

ANOVA

Comprometimento 

Afetivo

Comprometimento 

Normativo

 

 

Lower 

Bound

Upper 

Bound

Militares Administrativos -,57708
* 0,17105 0,001 -,9140 -,2401

Militares da Saúde -,64228
* 0,13580 0,000 -,9098 -,3748

Civil ,57708
* 0,17105 0,001 ,2401 ,9140

Militares da Saúde -,06520 0,13706 0,635 -,3352 ,2048

Civil ,64228
* 0,13580 0,000 ,3748 ,9098

Militares Administrativos ,06520 0,13706 0,635 -,2048 ,3352

Militares Administrativos -,46120
* 0,17926 0,011 -,8144 -,1080

Militares da Saúde -,59697
* 0,14159 0,000 -,8759 -,3180

Civil ,46120
* 0,17926 0,011 ,1080 ,8144

Militares da Saúde -,13577 0,14554 0,352 -,4225 ,1510

Civil ,59697
* 0,14159 0,000 ,3180 ,8759

Militares Administrativos ,13577 0,14554 0,352 -,1510 ,4225

Militares Administrativos ,33810
* 0,15775 0,033 ,0273 ,6489

Militares da Saúde -,00733 0,12601 0,954 -,2556 ,2409

Civil -,33810
* 0,15775 0,033 -,6489 -,0273

Militares da Saúde -,34543
* 0,12601 0,007 -,5937 -,0972

Civil ,00733 0,12601 0,954 -,2409 ,2556

Militares Administrativos ,34543
* 0,12601 0,007 ,0972 ,5937

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

Comprometimento 

Intrumental

Civil

Militares 

Administrativos

Militares da Saúde

Comprometimento 

Afetivo

Civil

Militares 

Administrativos

Militares da Saúde

Comprometimento 

Normativo

Civil

Militares 

Administrativos

Militares da Saúde

Multiple Comparisons Post-hoc

LSD

Dependent Variable (I) Categoria (J) Categoria

Mean 

Difference 

(I-J) Std. Error Sig.

95% Confidence 

 

 

 

 


