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“A tua lei não é a lei dos deuses; é apenas o capricho ocasional de um homem. Não acredito 

que tua proclamação tenha tal força que possa substituir as leis não escritas dos costumes e 

dos estatutos infalíveis dos deuses. Porque essas não são as leis de hoje, nem de ontem, mas 

de todos os tempos: ninguém sabe quando apareceram.” Antígona – Sófocles 

A cultura organizacional se expressa por meio de inúmeros sinais na vida da 

empresa: ritos, mitos, heróis, anti-heróis, valores, crenças, etc. Trata-se de um sistema 

complexo, polimorfo, intangível e desconhecido que, em sua totalidade, determina 

também as condições sociais e psicológicas que irão favorecer condições de liderança 

e legitimar os líderes que em tais condições irão emergir. 

É preciso pensar que os líderes são produções/exsudações do tecido cultural 

na busca permanente de sua preservação. Isso significa que liderança e líderes não 

podem ser pensados deslocados dos ambientes culturais que os sustentam e 

legitimam. A interdependência entre cultura e liderança reafirma a relatividade das 

condições que organizam a liderança, dinamizam a ação e conferem valor e 

legitimidade aos líderes. 

Refletir sobre o fenômeno da liderança nas empresas torna obrigatória a 

reflexão sobre três dimensões essenciais: a da estratégia, a pessoal-existencial e 

aquela referente à cultura que se desenvolveu e se instalou ao longo da história da 

instituição. 



 

 

Este artigo se deterá sobre a dimensão da cultura organizacional, cujos 

elementos são os mais significativos na constituição da identidade organizacional. 

Um indivíduo, ao se inserir, de maneira identificada, num tecido cultural, terá 

a possibilidade de experimentar, individual e coletivamente, o sentimento de 

pertencer, sustentáculo profundo e intangível da identidade institucional e, 

consequentemente, da produtividade/performance e longevidade da empresa. 

Referir-se à cultura de uma comunidade (nação, igreja, escola ou uma 

empresa) é subentender as crenças, os valores e as práticas que fundamentam, 

delimitam e orientam os comportamentos das pessoas que ali convivem. Mesmo que 

para todas elas, essas representações estabeleçam os hábitos e as diretrizes de suas 

consciências, tornam-se tão usuais que acabam por serem, eles próprios, 

inconscientes. 

A complexidade desse sistema de representações que se formou ao longo da 

história das empresas exige que ele seja, formal e informalmente, ensinado-aprendido 

como a forma correta de perceber, pensar e sentir... – como nos afirma Edgard Schein 

– as coisas do ambiente que envolve cada um e todos ao mesmo tempo. 

A aprendizagem informal se dá pela quase adivinhação e imitação de 

exemplos dos “nativos” e a formalidade, por meio de mecanismos e processos 

estruturados de comunicação e treinamento. O sistema cultural se assegura para que 

as aprendizagens não se restrinjam a registros burocráticos-formais e racionais. É 

preciso que o aprendido produza experiências emocionais e, portanto, 

comportamentos em cada um de seus membros, inclusive nos líderes, que revelam 

práticas conformadas e controladas pelos regulamentos estabelecidos transformados 

em representações. Dessa maneira, cada comportamento, decisão e escolha feita pelo 

líder apresentam-no como a síntese de toda a verdade e moral contida nesse sistema 

simbólico, e é exatamente por isso que ele se torna guardião dos valores e um ator 

especial naquele contexto cujos símbolos ele os carrega em seu mundo interno. 

Como um espaço de convivência, uma empresa é lugar onde valores são 

formados, inoculados, disseminados e protegidos nesse conviver. A reflexão sobre a 

cultura de uma organização impõe a necessidade de se pensar sobre essa esfera de 

valores constituída como núcleo de assuntos fundamentais, os quais orientam o 

comportamento dos indivíduos que convivem naquele sistema socioeconômico e 

burocrático. Isso significa assumir que a objetivação do trabalho e de seus resultados é 

profundamente determinada pelos valores que orientam quaisquer comportamentos 

dos indivíduos e de uma coletividade. É admitir que os próprios fatos do trabalho se 

transformaram em fatos culturais porque se tornaram, ao longo do tempo e da 

história da empresa, na objetivação comportamental de algum valor reconhecido 

como tal. 



 

 

Richard Sennett afirma que um valor é uma “uma ideia querida” por um 

indivíduo ou por um conjunto de indivíduos, os quais a constituíram como tal no seu 

conviver, em suas múltiplas dimensões da vida povoadas de fatos com potência para 

formar valores. Ou seja, é como ocorre no mito do rei Midas: tudo que o rei toca se 

transforma em ouro, isto é, tudo o que o homem toca, atrai, usa e mantém para si e 

em sua convivência cotidiana com outros e com o mundo, assume valor. 

Por isso, a expressão ideia querida de Sennett: uma ideia que se corporificou 

em um comportamento que se mostrou útil na solução dos problemas e das 

dificuldades que esses indivíduos enfrentaram ao longo de sua história. A expressão 

ideia querida reitera a certeza de que o mundo dos valores está dentro dos indivíduos; 

não paira sobre suas cabeças. A cultura organizacional é a senha do movimento do 

homem nessa circunstância particular que se forma no local onde ele realiza seu 

trabalho. 

Os estudos sobre a relação líder e cultura têm revelado duas posições muito 

distintas entre os pesquisadores: de um lado estão os que afirmam o poder dos líderes 

para interferir no sistema sócio-organizacional; e do outro, aqueles que afirmam a 

prevalência do contexto corporativo na determinação dos comportamentos dos 

líderes. 

No primeiro grupo, encontramos, por exemplo, Pfeffer e Salancik (1975) que 

adotam a posição de que os líderes têm escassa influência sobre as organizações e que 

os comportamentos dos líderes são essencialmente determinados pelo tecido cultural 

do qual fazem parte e no qual operam. Do lado oposto, House e Baetz (1979) 

sublinham a força do líder no funcionamento organizacional e institucional. Em Philip 

Selznick (1972), encontramos a afirmação de que a responsabilidade nuclear do líder 

institucional é a de disseminar, proteger e inocular valores no tecido institucional, 

numa afirmação clara da convicção de que o líder tem potência para afetar e 

transformar a cultura organizacional.  

Propõe-se neste artigo, uma posição que se opõe à antinomia e assume que 

qualquer fenômeno social é influenciado e, ao mesmo tempo, influencia o contexto 

que o afeta, nos mesmos moldes do equilíbrio gravitacional no universo, sobre o qual 

se sabe que cada astro influencia e é influenciado pelo movimento do outro. 

Em outra publicação, afirmamos que “O líder é aquele personagem que, 

nascido da trama da convivência, destina-se a torná-la criadora, contribuindo para 

estabelecer o ‘a-gente’ como uma possibilidade real e efetiva da vida. Efetiva no 

sentido de tornar as preocupações, fatos reais e concretos, êxitos do conviver”. Vale 

ressaltar que a referência à trama da convivência ao “a-gente” é a mesma coisa que 

referir-se à cultura porque ela é, sem dúvida, a bússola que orienta, controla e 

estabelece o principal fator do processo de identificação entre as pessoas dentro de 

uma instituição; processo esse que define e delimita o conviver. 



 

 

A potência criativa de um líder em relação a um futuro de êxito só se atualiza 

se esse personagem estabelecer com a cultura uma relação de interpendência. Um 

padrão de conexão que se define como mútua influência, em que os dois elementos 

(líder e cultura) revelam, ao mesmo tempo, alta autonomia e alta dependência em 

relação ao outro. Isso significa, na prática, que o líder é o representante especial e 

legítimo do todo que o conforma. “Especial porque ele é incorporado como a 

representação da verdade, o holograma do todo que expressa todas as características 

e símbolos da cultura do agrupamento do qual é nativo”. 

Um líder se legitima como tal, quando o grupo ao qual pertence o percebe 

funcionando (pensando e agindo) de acordo com as regras e leis escritas e não escritas 

daquele ambiente. A palavra legitimar tem sua origem no latim lex-legis (lei) e é da 

mesma raiz que se origina a palavra leal e lealdade. A legitimação de um líder implica 

na percepção, pelo grupo ao qual pertence, da lealdade demonstrada para com os 

valores descobertos, ensinados, aprendidos e adotados ao longo de sua história. 

Assim sendo, é facultado ao líder o título de ator especial, cuja “fábula” é ser 

o guardião legítimo dos valores (das ideias queridas). O líder deve propor e agir em 

direção às mudanças e alterações desse contexto de “dentro”, justificadas por 

mudanças significativas no contexto de “fora”. Quando as mudanças da ordem 

institucional (cultural) não se originam com os líderes, as oposições naturais, 

provenientes da cultura, não se apresentam como impeditivas à ação transformadora, 

porque a legitimação constitui um amálgama expresso na confiança, que acolhe a 

proposição e ação, destinadas às ações transformadoras. 

A cultura organizacional afeta a todos, atuando como uma força que é, ao 

mesmo tempo, revelação e mistério, a fim de estabelecer e regular a maneira de agir, 

de pensar, de olhar e de escolher o que fazer na empresa. É assim que se 

instala/aprende o discurso da justificação povoado de regras e normas obrigatórias 

que desenham práticas embasadas em uma realidade explícita e misteriosa que 

orienta, motiva e qualifica os relacionamentos entre os participantes daquele 

ambiente, forjando uma estrutura vincular poderosa entre eles, e deles com o trabalho 

e com a empresa, porque todos se identificam entre si pelas mesmas crenças, valores, 

práticas e hábitos ali vigentes. 

Na invisibilidade desse processo, incorpora-se a ideologia da empresa, em 

cujo núcleo se encontra a cultura organizacional, a qual vai se constituir num 

poderosíssimo mecanismo de regulação e controle dos comportamentos daquela 

coletividade, estabelecendo o que é moral e imoral, aceitável e não aceitável, proibido 

e permitido, justo e injusto, lícito e ilícito, bom e mau, certo e errado. É dessa maneira 

que a ordem institucional se instala, determinando o conteúdo e a forma dos 

comportamentos, das atitudes ou iniciativas, impondo-se de modo a restringir a 

expressão genuína do repertório original de valores e comportamentos adquiridos por 

esse indivíduo ao longo de seu percurso de vida até aqui. 



 

 

Nesse processo de acúmulo de êxitos adaptativos transmitidos a todos, a 

empresa aprendeu, desenvolveu e estabeleceu sua maneira própria de estar, de se 

relacionar e de se definir no mundo. Assim, o indivíduo poderá aprender sua maneira 

própria de ser naquele ambiente delimitado pelos contornos estabelecidos pela 

cultura, cujos símbolos e mandamentos foram aprendidos. 

Se nos enfrentamentos que experimentam com as manifestações da faceta de 

dominação subentendida na cultura organizacional, os indivíduos se mantiverem 

atentos a si mesmos, a seus projetos, valores e escolhas, terão alguma chance de 

experimentar sentimento de liberdade e autonomia; de descobrir que o jogo pode não 

ser tão fechado, e impeditivo da manifestação de sua identidade pessoal. Eles 

constatam que nas regras próprias do jogo cultural há brechas e possibilidades para 

expressarem seu estilo. Assim, obedecendo às regras estabelecidas, descobrem e 

aproveitam espaços de escolha e de criação de seus próprios comportamentos. 

Sentem que não se perderam de si mesmos na viagem empreendida para dentro do 

sistema cultural que os afeta. Sua subjetividade pode ser protegida. Com a 

desenvoltura de um iniciado, eles sabem, agora, que sua permanência nesse ambiente 

dependerá de sua capacidade de equacionar, o tempo todo, as duas faces das relações 

possíveis dentro do contexto: a dependência e a autonomia.  

Os resultados que serão capazes de produzir, seu empenho e desempenho, 

portanto, serão impulsionados principalmente porque encontraram em si mesmos e 

no contexto organizacional, crenças, valores e práticas que lhes permitirão estabelecer 

relações e vínculos com os outros indivíduos que aos poucos foram se tornando seus 

iguais. Vale lembrar aqui que a consciência de si resulta da convivência atenta com 

outros com os quais o indivíduo se identifica e que, ao mesmo tempo, lhes oferece os 

contornos de sua condição de ser. 

O sentimento de pertencimento está intimamente ligado à identificação com 

a cultura representada nos comportamentos e atitudes da comunidade da qual se é 

parte. Assim, pode-se dizer que a cultura organizacional cumpre também o papel de 

catalisador do processo de identificação que irá desaguar no sentimento de pertencer. 

Essa experiência existencial do “a-gente” se constitui num dos patrimônios intangíveis 

mais valiosos da empresa contemporânea. 

Pasquale Gagliardi, ao afirmar que “a cultura é um sistema coerente de 

assuntos e valores fundamentais que distingue um grupo de outro e orienta suas 

escolhas (...)”, acentua o caráter da singularidade de cada sistema cultural. 

Especificidade que irá determinar as razões próprias e particulares de legitimação de 

um líder. Torna-se necessário, portanto, ficar atento para o perigo implícito nas 

definições e nos discursos que pensam a prática dos líderes com um caráter tão 

universalista que suprimem sua relatividade frente a contextos culturais únicos. A 

reflexão e o exame da liderança e do exercício dos líderes baseado em valores exigem 



 

 

a análise do universo simbólico peculiar, absorvido pela liderança consumada no líder 

empoderado como um ator, ali, especial e seu legítimo representante. 

Os discursos e textos que posicionam o fenômeno da liderança baseada em 

valores com uma postura mais universalista revelam e explicitam preocupação com a 

prática da ética no trabalho dos líderes. A dimensão da ética impõe a necessidade de 

uma reflexão que transcenda a particularidade dos contextos, porque seu conteúdo é 

a importância da vida em todas as suas dimensões e naturezas. Acreditamos que a 

ética não pode ser confundida com nem se restringir a valores morais revelados pelas 

regras explícitas ou implícitas que compõem os diferentes sistemas culturais 

constituídos em distintas organizações. A ética diz respeito à noção de dever para com 

a vida. Algo que deveria ser parte intrínseca da pessoa. Como universal, ela não se 

traduz na noção de dever expressa no cumprimento de normas ou regras morais de 

valor relativo e externas ao indivíduo. Seria, portanto, um contrassenso denominar 

liderança baseada na ética, para justificar a universalidade do discurso. 

Outro elemento culturalmente determinado nos dias de hoje e que tem 

enorme consequência para o desempenho do papel dos líderes é o culto às estrelas e 

às celebridades que traz consigo o risco da tirania, porque, na prática, estimula a 

adoção de valores enaltecidos a priori sem que sejam produto da convivência entre 

diferentes. O culto às personalidades enaltece o discurso de ideias de conteúdo moral 

que, esvaziadas de seu contexto histórico e psicossocial, assumem uma universalidade 

imprópria e se transformam em ‘quase-receitas’ para subir na vida. Nesses discursos, 

promete-se soberania e elevação da vida, mas, na prática, puxam-se as coisas para 

baixo para acomodá-las em moldes conveniente para as estrelas e, possivelmente, 

precário para os outros. Sobre esse aspecto nos afirma a professora Maria Ester de 

Freitas: “(...) O herói, o revolucionário e o profeta pacifista dão lugar à celebridade. Os 

primeiros estavam associados a atos de heroísmo, esta última é o resultado de uma 

imagem fascinante que é capaz de criar. O dom se transformou em competência para 

aparecer e produzir efeitos grandiosos”. 

O termo valor carrega consigo um correspondente simbólico expresso na 

palavra (falada ou escrita). Mas um valor só pode ser assumido como tal quando o 

símbolo verbal se traduz em prática criadora, experimentada como valiosa. De novo, a 

noção de jogo. O que é um jogo, senão uma prática emocionada, experimentada pelas 

pessoas na solução de suas vidas. O culto às estrelas é expressão de decadência, do 

império do “fora”, do viver apressado com seus encantos momentâneos e do ataque 

desferido contra o conteúdo mais profundo da vida e da espiritualidade. A cultura 

estelar, quando não elimina, restringe o jogo e a experimentação, empobrecendo a 

convivência, a investigação de possibilidades, a tensão do risco e da divergência, o 

encontro da síntese e, finalmente, a alegria do diálogo sincero. 
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