
Boa tarde! Bem-vinda(o)s! 

Excelência em gestão de 
emissoras: uma questão 

de cultura organizacional! 



Focos da nossa conversa 

Cultura 
organizacional 

Gestão Excelência 



Definições acadêmicas de cultura organizacional 

“Complexo total de conhecimentos, crenças, artes, moral, leis, costumes e 
quaisquer outras aptidões e hábitos adquiridos pelo homem como membro da 
sociedade”. Tylor apud Fleury e Sampaio (2002). 

“É o conjunto de pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou 
desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e 
integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem considerados 
válidos e ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar 
e sentir em relação a esses problemas”. Schein (2001). 

“Uma percepção comum compartilhada pelos membros de uma organização; 
um sistema de valores compartilhados”. Robbins (2002). 



Afinal, o que é cultura organizacional? 

 Estes quatro aspectos, mais outros, são manifestações de cultura, mas nenhum deles é a cultura no 
nível em que ela importa. A cultura é a soma de todas as certezas compartilhadas e tidas como 

corretas que um grupo aprendeu ao longo de sua história. É o resíduo do sucesso. 

“o jeito como 
fazemos as coisas por 

aqui” 

“os ritos e 
rituais de 

nossa 
empresa” 

“o clima da 
empresa” 

“nossos valores 
básicos” 

Fonte: Schein, 2001. 



Cultura organizacional ... 

 ... tem o papel de definir fronteiras, de criar distinções entre uma 
organização e outra. 

 ... proporciona um senso de identidade aos membros da organização. 

 ... facilita o comprometimento com algo maior do que os interesses 
individuais de cada um. 

 ... estimula a estabilidade do sistema social. Ela é a argamassa social que 
ajuda a manter a organização coesa, fornecendo os padrões adequados para 
aquilo que os colaboradores vão fazer ou falar. 

 ... serve como sinalizador de sentido e mecanismo de controle que orienta e 
dá forma às atitudes e comportamentos dos colaboradores. 

Fonte: Robbins, 2002. 



Níveis de apreensão da cultura organizacional 

Artefatos visíveis 

Valores compartilhados 

Pressupostos básicos 

Layout, comportamento, vestuário, rituais, mitos, crenças. 
Fácil de ser percebido; difícil de ser interpretado. 

Normalmente inconscientes, determinam como os membros 
do grupo percebem, pensam e sentem. 

Expressam o que as pessoas reportam ser a razão de seu 
comportamento. Idealizações ou racionalizações. 

Fonte: Schein, 2001. 



As várias faces da cultura organizacional 

Cultura é profunda 
A cultura o controla mais do que você controla a cultura. 

Cultura é ampla 
Decifrar a cultura pode ser uma tarefa infinita. 

Cultura é estável 
Os seres humanos não gostam de situações caóticas, imprevisíveis, 

e trabalham duro para estabilizá-las e “normatizá-las”. 

Fonte: Schein, 2001. 



Como se formam as culturas organizacionais 

Filosofia dos 
fundadores da 

organização 

Critérios de 
seleção 

Socialização 

Dirigentes 

Cultura 
organizacional 

Fonte: Robbins, 2002. 



Exemplos de práticas de socialização 

Formal: Programas estruturados de 
integração e treinamento 

Informal: “Que Deus te ajude!” 

Individual: Socialização personalizada Coletiva: “Socialização em Tchurma” 

Fixa: Estágios padronizados de 
transição. Por exemplo, carreira de 
sócios em empresas de consultoria. 

Variável: “Dance conforme a música” 

Seriado: Programas de mentores e 
coachers 

Aleatório: “Cada um por si e Deus por 
todos” 

Investidura: Carreiras pré determinadas, 
por exemplo, carreira militar. 

Despojamento: “Trotes” 

Fonte: Robbins, 2002. 



Como as pessoas aprendem cultura organizacional? 

Histórias 
 “É o meu nome que esta no prédio.” Henry Ford 

Nordstrom (case dos pneus) 

Rituais 
Mary Kay Cosmetics, Natura, Ambev 

Símbolos materiais 
Carros, salas, benefícios, etc. 

Linguagem 
 Siglas, acrônimos (DML) 

Fonte: Robbins, 2002. 



Questões culturais: fusões, aquisições e joint ventures 

Culturas 
separadas 

Culturas 
dominantes 

Culturas 
misturadas 

Fonte: Schein, 2001. 



O que é Gestão? 

Obra: Vênus de Milo 
Autor: Desconhecido 
Data: Desconhecida. Possivelmente século II a.C. 
Local atual: Museu do Louvre em Paris - França 

Obra: A Última Ceia 
Autor: Leonardo da Vinci 
Data: 1495-1507 
Local atual: Convento de Santa Maria delle Grazie em Milão - Itália 



Metáforas para excelência e sistema de gestão! 

“Nós somos aquilo que 
fazemos repetidamente. 

Excelência, então, não é um 
modo de agir, mas um 

hábito”. Aristóteles. 

Falange distal do 
dedo indicador 

da mão esquerda 
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PRETO              VERMELHO             VERDE 

AMARELO              AZUL             LARANJA 

ROXO              AMARELO             VERMELHO 

LARANJA              VERDE             PRETO 

AZUL              VERMELHO             ROXO 

VERDE              AZUL             LARANJA 

Diga, em voz alta, as cores, não as palavras! 



PRETO              VERMELHO             VERDE 

AMARELO              AZUL             LARANJA 

ROXO              AMARELO             VERMELHO 

LARANJA              VERDE             PRETO 

AZUL              VERMELHO             ROXO 

VERDE              AZUL             LARANJA 

Diga, em voz alta, as cores, não as palavras! 



FUNDAMENTOS DA EXCELÊNCIA:  
1. Pensamento sistêmico;  
2. Atuação em rede;  
3. Aprendizado organizacional;  
4. Inovação;  
5. Agilidade;  
6. Liderança transformadora;  
7. Olhar para o futuro;  
8. Conhecimento sobre clientes e mercados;  
9. Responsabilidade social;  
10. Valorização das pessoas e da cultura;  
11. Decisões fundamentadas;  
12. Orientação por processos;  
13. Geração de valor 





Reflexões sobre processos de excelência em gestão 

Compreender 
a realidade atual 

Promover a 
mudança 

Repensar a 
organização 

Construir 
estratégias 

Visualizar 
o futuro 

Sustentar a 
mudança e aprender de 

maneira contínua 

Possível caminho! 

Em que contexto? 
Partes => Todo 

Objetos => Relacionamentos 
Hierarquia => Redes 

Causalidade linear => Circularidade 
Estrutura => Processo 
Mecânico => Biológico 

Conhecimento objetivo => Contextual 
Verdade => Descrições aproximadas 

Quantidade => Qualidade 
Controle => Comprometimento 

Fonte: Andrade, et. al,  2006. 



Gestores na organização tradicional x sistêmica 

Fonte: Andrade, et al., 2006. 

Analisam, detalham, ensinam, dirigem 
e controlam; 

Sintetizam, conectam, aprendem, influenciam, estimulam a auto-
organização e o autocontrole; 

Controlam os objetos; 
Catalisadores de relacionamentos, projetistas de estruturas facilitadoras 
e estimuladores da dinâmica criativa; 

Impedem que algo saia do padrão; 
Permitem a conexão através de projetos organizacionais que propiciam 
interligações criativas; 

Têm o poder de impedir e cercear; Têm o poder de permitir; 

Pensam e criam hierarquias 
centralizadas e burocráticas; 

Pensam e criam redes flexíveis auto-organizadas; 

Percebem linhas de relações de causa e 
efeito; 

Percebem um espectro mais amplo de circularidades, estendendo a 
compreensão e a intervenção a pontos mais criativos e alavancadores; 

Analisam; 
Contemplam, deixam de confinar-se nas linhas internas, para considerar 
ciclos mais amplos que invariavelmente incluem o ambiente; 

Comandam e controlam;  Permitem a auto-organização; 



Gestores na organização tradicional x sistêmica 

Fonte: Andrade, et al., 2006. 

Controlam uma máquina; Influenciam um sistema vivo complexo; 

Especificam a função; Promovem a realização plena;  

Buscam a realidade concreta; 
Passam a estar abertos a fluxos mais amplos de conhecimentos, vindos de diversas fontes 
técnico-científicas ou não; 

Buscam a concretude;  Aceitam a perspectiva interpretativa inerente ao mundo humano;  

Enxergam as descrições 
linguísticas como expressões 
objetivas; 

Reconhecem a própria linguagem como aspecto de uma realidade social amplamente baseada 
na interpretação, passam a ser observadores-reflexivos, refletindo sobre seus próprios 
paradigmas e bases interpretativas, reconhecendo a influência criativa deles sobre a realidade; 

São os donos da verdade; 
Colocam-se a serviço do tecer de uma ampla rede de conhecimentos válidos aproximados, 
ajudam a construir relacionamentos que melhoram a teia, projetam as infraestruturas para 
suportar a teia de conhecimentos válidos; 

Preocupam-se com os 
eventos, detalhes e 
quantidades; 

Preocupam-se com padrões qualitativos, fluxos e processos de mudança, gerenciam com base 
nisso, e usam o método analítico somente quando pertinente; 

Controlam, punem e excluem; Incluem, estimulam a cooperação, influenciam e agem colaborativamente; 

Ensinam. Proporcionam oportunidades de aprendizagem. 



Mudança e transformação 



Mudar/transformar dói pra caramba! 

Negação – “Esta mudança é apenas um 
modismo; não vai durar!” 

Raiva e revolta – 
“Sabotaremos a mudança!” 

Barganha – “Se nós trabalharmos com 
mais afinco, talvez eles decidam não 

continuar com o projeto.” 

Tristeza e depressão – 
“Ficamos mais lerdos e 

perdemos nossa motivação.” 

Inércia ou aceitação – “Nós 
aprendemos e continuamos vivendo 
nossas vidas sob novas condições.” 

Fonte: Kübler-Ross, 1998. 



Quem pode participar desta escalada? Todos! 

Essência da Gestão não muda! 
 

O que muda é a complexidade! 

100 

125 

250 

500 

750 

1000 
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Prazos em processos de excelência em gestão 

“ Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes”. Albert Einstein. 



Consultoria externa ou gente da casa? 

“Se você acha a educação cara, experimente a ignorância”. Derek Curtis Bok, Reitor de Harvard (1971- 1991). 



Crise = Perigo + Oportunidade 

“O pessimista vê dificuldade em 
cada oportunidade. O otimista vê 

oportunidade em cada dificuldade.” 



Nós sabemos como vencer na crise! 





Promover a 
competitividade das 

organizações 
catarinenses, através da 

disseminação e 
orientação da aplicação 

do modelo e ferramentas 
para a excelência da 

gestão. 

Conselheiros 
Sociedade 
(Clientes)  

Equipe 
interna 

Diretoria Apoiadores 

Associados 

Consultores 

Voluntários 

VPs 
Regionais 

Comitês 

Estrutura do ExcelênciaSC 



Focos de 
 atuação e 

produtos do 
ExcelênciaSC 

Parcerias: PERC, 
MPE, FACISC, 

PROGRESS 

Reconhecimento 

Capacitação 

Relacionamento 



PEG: Programa Excelência da Gestão 

Para uma organização: É uma ação conjunta com o ExcelênciaSC, com o objetivo de 

melhorar a gestão de empresas, por meio da adoção do Modelo de Excelência da Gestão®. 

Opção para uma empresa com até 12 participantes, que receberão capacitação em 5 etapas, 

em um período de 4 a 8 meses.  

Para grupo de organizações (por exemplo, via Associações de Classe): É uma ação conjunta 

com o ExcelênciaSC, com o objetivo de apoiar na implementação do Modelo de Excelência 

da Gestão, visando o amadurecimento da gestão da empresa. Número de participantes: 15 

empresas, sendo 2 participantes por cada organização, totalizando no máximo 30 pessoas, 

que receberão capacitação em um período de 5 a 10 meses. 







Dicas de pessoas que usaram a excelência para vencer! 



Referências 

1. ANDRADE, Aurélio L. [et al.]. Pensamento sistêmico: caderno de campo: o desafios 
da mudança sustentada nas organizações e na sociedade. Porto Alegre: Bookman, 
2006. 

2. FLEURY, M. Tereza Leme; SAMPAIO, Jader dos Reis. Uma discussão sobre cultura 
organizacional. In: As pessoas na organização. São Paulo: Editora Gente, 2002. 

3. KÜBLER-ROSS, Elisabeth. A roda da vida. São Paulo: Sextante, 1998. 

4. ROBBINS, Stephen. Comportamento Organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 
2002. 

5. SCHEIN, Edgar. Guia de Sobrevivência da Cultura Corporativa. Rio de Janeiro: 
Editora José Olympio, 2001. 



 Roberto Zardo     zardo@zardoeassociados.com.br  
 Telefone 48 3364-2303    |   Celular 48 9111-2303 

 www.excelenciasc.org.br   

Muito obrigado pelo convite  
e oportunidade de estar com vocês! 


