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Resumo-  Partindo dos estudos dos conceitos de Schein e seus conceitos sobre cultura organizacional que 
derivam de uma perspectiva antropológica sobre o tema, Hatch propõe um novo modelo de análise de 
cultura organizacional no qual inclui dinamismo à teoria possibilitando entender como os conceitos de 
cultura e de identidade organizacional podem ser analisados, reformulados e aprofundados para o 
enriquecimento desta teoria. Este ensaio procura mostrar quais são as diferenças e relações entre estes 
dois construtos e como esta análise pode auxiliar as empresas a se conhecerem mais profundamente e 
melhor gerenciar os processos de mudança e formulação de estratégias. 
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Introdução 
 

Schein (1992) define a Cultura como a 
aprendizagem de elementos cognitivos e 
emocionais que é compartilhada por um grupo, 
que se instala a partir o resultado de práticas 
sucessivamente bem sucedidas na sua adaptação 
ao meio ambiente e integração interna, de uma 
forma nem sempre consciente, visível ou tangível; 
que visa à redução da ansiedade decorrente da 
incerteza. Tais práticas, valores e crenças tornar-
se-ão parte integrante da cultura quando forem 
internalizadas pelos membros de um grupo e 
passarão entendidas por estes como a maneira 
certa de se pensar ou agir. [1] 

O desenvolvimento da identidade processa-se 
a partir de referências no espaço e tempo e a 
partir delas estabelecemos as expectativas de 
nossa vida. Estas referências determinam nossos 
limites de atuação, que serão ajustados através de 
mecanismos de controle social. Tais mecanismos 
variam dependendo da cultura da sociedade em 
que se está inserido e das formas de controle, 
podendo ir desde um mero,olhar de reprovação 
até a aplicação de métodos violentos como a 
supressão da vida. 

Esse trabalho tem como objetivo apresentar 
alguns diferentes conceitos teóricos sobre cultura 
organizacional e identidade organizacional e como 
uma pode ser produto e produtor do outro. 
Baseando-nos nos estudos e trabalhos de Edgar 
Schein e Mary Jo Hatch, é possível entender como 
tais assuntos podem ser analisados, reformulados 
e aprofundados para o enriquecimento da teoria. A 
importância da cultura organizacional nas práticas 
e intervenções em processos de mudança 
organizacional, formulações de estratégias, fusões 

aquisições etc. já foi comprovada em diversos 
estudos, contudo uma proposta de análise que 
foca o dinamismo ao invés da estabilização, 
através da introdução do conceito de identidade 
organizacional sob a ótica do comportamento, 
pode auxiliar gestores e preencher algumas 
lacunas nas teorias organizacionais. 

 
Materiais e Métodos 

 
Os materiais utilizados para este ensaio foram 

artigos científicos e acadêmicos encontrados em 
revistas mundialmente renomadas e literatura 
relacionados ao tema e que apresentam possíveis 
links com o mesmo. A metodologia utilizada é a de 
estudo bibliométrico e análise crítica, que foi base 
para um ensaio teórico. 
 
Resultados 

 
Há co-relações entre cultura e identidade 

organizacional. Segundo Fiol (apud Whetten e 
Godfrey, 1998), a identidade organizacional é 
afetada tanto pela cultura organizacional como por 
outros sistemas geradores de significado, com o 
qual o self interage. Deste modo, a identidade de 
um negócio será definida pelos valores culturais, 
posição, tamanho, etc. [2] 

Identidade organizacional é a base da cultura 
organizacional, segundo Diamond (1993). [3] 

A cultura de uma organização é definida pelo 
entendimento que seus integrantes fazem do 
sistema social a que pertencem. Um campo 
simbólico constituído por processos de 
interpretação que fornecem um contexto para dar 
significado tanto à organização quanto à realidade 
que ela ocupa. A cultura fornece as regras que 
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definem um sistema social, a identidade 
organizacional fornece a compreensão 
contextualizada destas regras e que governam a 
auto-compreensão das pessoas em relação ao 
sistema social mais amplo. A diferença, então, é 
de perspectiva e não do nível da análise.  

Neste sentido, a identidade reflete o modo 
como uma entidade social confere sentido a si 
mesmo em relação a cultura da qual ela faz parte. 
Representa a conexão essencial entre 
manifestações observáveis de cultura e os seus 
significados subjacentes, segundo Fiol (apud 
Whetten e Godfrey, 1998). 

As manifestações da cultura englobam os 
aspectos do dia-a-dia organizacional, onde os 
significados, valores e pressupostos são 
expressos e comunicados através do 
comportamento e interpretação dos membros da 
organização, seus artefatos e símbolos.  
 
Discussão 

 
Para entender o que é cultura organizacional 

analisamos como ela é criada, moldada, 
desenvolvida e também manipulada, gerenciada e 
mudada, por meio dos papéis que os indivíduos 
representam na organização, a cultura é moldada. 
Na definição de cultura proposta por Schein, esta, 
é um padrão de pressupostos básicos 
compartilhados por um grupo, que os aprende ao 
resolver seus problemas de adaptação externa e 
integração interna, e que tem funcionado bem 
para ser considerado válido e, conseqüentemente, 
deve ser ensinado aos novos membros como a 
forma correta de perceber, pensar e sentir em 
relação a esses problemas. 

Muitas visões existem sobre cultura 
organizacional, porém o conceito de Schein 
(Figura 1) é o mais aceito e utilizado nos estudos 
sobre o tema. 

 
Figura 1 – Modelo de cultura organizacional de Schein 
 
Para o autor, a cultura se apresenta em três 

níveis: os artefatos (estruturas e processos mais 
visíveis na organização, contudo mais carregados 
de simbologia), os valores esposados (estratégias 
e políticas declaradas) e pressupostos básicos 
(crenças, percepções, idéias e sentimentos 
internalizados as vezes em níveis inconscientes). 

Decifrar os níveis de artefatos, valores e 
normas só é possível se o pesquisador se 
aprofundar ao nível dos pressupostos básicos. 
Quando encontram-se alguns desses 
pressupostos básicos e estuda-se o inter-

relacionamento entre eles, chega-se a essência da 
cultura e torna-se possível explicar muito do que 
nela acontece.  

Fleury, Shinyashiki e Stevanato (in Motta e 
Caldas, 1997), comentam sobre as dinâmicas dos 
pressupostos básicos apresentados por Schein: 

“A cultura pode ser identificada em unidades 
sociais estáveis e definidas. Isto é, se um dado 
grupo compartilha durante algum tempo um 
número significativo de experiências, lidando 
com problemas internos e externos, pode-se 
concluir que este grupo irá compartilhar uma 
visão de mundo. Duas características são 
marcantes no conceito: a primeira é a 
necessidade de pensar cultura relacionada a 
uma unidade social e a segunda é a 
necessidade de estabilidade do grupo durante 
algum tempo”. [4] 
Freitas (1999) evidencia aspectos sociais da 

formação da identidade organizacional: 
“Entendo a cultura organizacional primeiro 

como instrumento de poder; segundo, como 
conjunto de representações imaginárias sociais 
que se constroem e reconstroem nas relações 
cotidianas dentro da organização e que se 
expressam em termos de valores, normas, 
significados e interpretações, visando um 
sentido de direção e unidade, tornando a 
organização fonte de identidade e de 
reconhecimento para seus membros.” [5] 
Cultura organizacional é o produto das diversas 

formas de relacionamento como os participantes 
interagem no ambiente de trabalho. Processos de 
socialização, formalidades e informalidades, 
rituais, mitos, ações esposados ou não, 
personalidade de liderança, subculturas, e história 
organizacional, contribuem no design, estratégia e 
produtividade de uma empresa. (Diamond, 1993) 
A cultura organizacional origina-se dos padrões 
relacionais conscientes e inconscientes entre os 
membros da organização. Essas estruturas pré-
culturais têm raízes intra-psíquicas e moldam a 
cultura organizacional e a maneira como os líderes 
e subordinados lidam com as pressões internas e 
externas.  

Em “The dynamics of organizational culture”, 
Hatch (1993), ampliou o conceito de Schein e 
elaborou um novo modelo para analisar e 
compreender a cultura organizacional, devido ao 
que a autora considera “lacunas” deixadas por 
Schein, Hatch sugere um novo modelo que 
combina o modelo de Schein com idéias oriundas 
de perspectivas simbólico-interpretativa. Esse 
novo modelo, chamado dinâmicas culturais articula 
os processos de manifestação, realização, 
simbolismo e interpretação, e fornece um novo 
âmbito no qual é possível discutir o dinamismo da 
cultura organizational (Figura 2). [6] 

O dinamismo é encontrado nas relações dos 
elementos, principalmente os pressupostos. Os 
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indivíduos influenciam a cultura da empresa, e tais 
indivíduos possuem identidades e sentimentos 
envolvidos. Comportamentos refletem as 
percepções, cognições e emoções dos membros 
da organização. Para uma melhor compreensão 
da cultura organizacional, do relacionamento de 
seus elementos e das dinâmicas que ocorrem com 
o ser humano tais comportamentos e as 
identidades individuais devem ser analisados. 

Schein (1992) propõe que para se 
compreender os pressupostos básicos uma 
análise clínica seria a melhor forma e Hatch (1993) 
refuta tal pressuposto, afirmando que uma análise 
clínica não é a melhor forma para entender cultura, 
já que esta é composta por conexões, processos e 
características, muitas vezes, intangíveis e 
inconscientes. 
 

 
Figura 2 – Modelo de dinâmicas culturais de Hatch 

No modelo de Hatch, os símbolos foram 
incluídos como novo elemento, pois permite 
acomodar ao modelo de Schein a perspectiva 
interpretativa. A relação entre os elementos 
deixam de ser centrais e passam a ser focais, e 
permitem reconhecer com maior clareza, a relação 
entre os elementos, sejam eles no sentido horário 
ou oposto. O modelo de dinâmicas culturais 
procura responder as questões de como a cultura 
é constituída por pressupostos básicos, valores, 
artefatos, símbolos e qual processos que os une. 
Tal dinâmica pode ser observada tanto na 
estabilidade como nas mudanças. 

Para Albert e Whetten (apud Whetten e 
Godfrey, 1998), identidade organizacional é (a) o 
que os membros tomam como centrais para a 
organização; (b) o que torna a organização distinta 
das outras organizações; (c) o que é percebido 
pelos membros como sendo um fato contínuo que 
liga o presente da organização com o seu 
passado.  

O conceito de identidade organizacional, 
entendido como os atributos centrais, distintos e 
duradouros de uma organização, permite às 
organizações escolherem de forma mais criteriosa 
como devem proceder. Conhecer a identidade 

organizacional, as suas características, o modo 
como se forma e transforma e as suas relações 
com outros aspectos relevantes no estudo das 
organizações são de extrema valia para as 
organizações na formulação de suas políticas e 
estratégias.  

Os autores introduzem e desenvolvem os 
conceitos de identidade organizacional e de dupla 
ou múltiplas identidades, o relacionamento de 
identidade com o ciclo de vida da organização, e 
formulação de estratégias [7]. Para Pratt e 
Foreman (2000), múltiplas identidades podem ser 
gerenciadas de várias maneiras e podem ser 
fontes de vantagem para a organização. Os 
autores reconhecem que identidade 
organizacional pode originar de um indivíduo, 
principalmente se for o CEO ou outro membro 
poderoso da organização. Porém tal identidade 
somente será considerada organizacional quando 
for compartilhada pelos demais membros da 
organização, tornando-se então identidade 
organizacional. [8] 

Identidade organizacional refere-se a como os 
membros de uma organização percebem e 
entendem “o que somos” e “o que acreditamos” 
como organização.  

Para Dutton, Dukerich e Harquail (1994) 
identificação organizacional refere-se a como um 
membro se auto-define pelos mesmos atributos 
que acredita-se definir a organização [9]. Ashforth 
e Mael acreditam que a identidade organizacional 
cria uma base para os membros se identificarem 
com a organização como o comprometimento. A 
identidade organizacional proporciona uma base 
cognitiva e emocional na qual os membros da 
organização formam ligações, com as quais criam 
relacionamentos de sentido com a organização. É 
uma máscara que pode mudar de acordo com o 
contexto e necessidades.  

Gioia, Schultz e Corley (2000) consideram o 
conceito de identidade como peça chave para o 
entendimento das organizações modernas e 
propõe que um estudo deve ser feito não só para 
verificar a durabilidade da identidade 
organizacional, mas as implicações de uma 
identidade mutável. [10] 

A identificação organizacional é reconhecida 
como um construto crítico na literatura de 
comportamento organizacional, afetando a 
satisfação do indivíduo e a efetividade da 
organização. Contudo, trabalhos empíricos e 
teóricos, muitas vezes, confundem identidade 
organizacional com outros conceitos como 
comprometimento organizacional, internalização e 
comportamentos afetados, o que geralmente se 
classificam como antecedentes ou conseqüências 
da identificação (ASHFORTH E MAEL, 1989) e tal 
confusão pode ser evitada por meio de estudos de 
identidade social, a partir de uma visão sócio-
psicológica. [11] 
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Indivíduos possuem múltiplas identidades 
(loosely coupled), e conflitos inerentes entre suas 
vontades e interesses, tal fato não é resolvido 
cognitivamente integrando suas identidades, mas 
sim, separando-as, ordenando-as e dispensando-
as. Esse tipo de processo de 
compartimentalização das identidades sugere a 
possibilidade de duplo padrão, hipocrisia aparente 
e esquecimento seletivo. 

Na visão de Ashforth e Mael (1989), o conceito 
de identificação tem sido negligenciado nos 
estudos organizacionais. O conceito de 
identificação do indivíduo com o grupo sugerido 
pela teoria da identidade social reformulada, 
oferece um leque de possibilidades de novos 
estudos organizacionais.  

 
Conclusão 

 
No que tange a pesquisas e estudos em 

ciências sociais, Schein (1996) afirma que é 
necessário uma imersão para conseguir ver o que 
realmente existe e acontece nas situações e nas 
organizações. As teorias precisam ser melhoradas 
e fortalecidas, devem-se utilizar de testes, 
observações, insights, e não concentrar em 
instrumentos de medição de fenômenos que não 
podem ser “medidos” ou que através da 
quantificação, perde-se em qualidade. [12] 

Hogg e Terry (2000, p.135) sugerem que 
construtos e processos relacionados a identidade 
apresentam um potencial para entender o 
comportamento organizacional. Pesquisadores 
sociais e psicológicos podem se unir para um 
melhor entendimento na área das ciências 
organizacionais.  

Uma lacuna apontada por Hogg e Terry (2000, 
p.134) nos estudos é a ausência da variável tempo 
em pesquisas psicológicas. Tal fator pode 
influenciar e proporcionar maior amplitude no 
contexto em que os indivíduos se encontram e 
suas ações são tomadas. [13] 

Incluir a teoria da identidade social aos estudos 
de cultura organizacional para analisar os métodos 
de categorização do indivíduo aos grupos, e como 
influenciam em suas crenças e valores, é um 
método que só teria a agregar ao conjunto de 
estudos empíricos sobre o assunto. Hatch (1993) 
sugere que a teoria de identidade social, por ser 
dinâmica, é válida para analisar e procurar 
compreender com maior amplitude as 
características da cultura organizacional. 

Após essa revisão bibliográfica foi possível 
obter uma visão geral sobre cultura organizacional 
e identidade organizacional e suas diversas linhas 
teóricas, artigos dos pesquisadores mais atuantes 
nessas áreas mostram-nos, entretanto, que ainda 
há um campo imenso para estudos empíricos. A 
teoria existe, quem terá coragem o suficiente para 

desbravar esse campo e verificá-lo na prática ou 
até identificar novos aspectos? 
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