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RESUMO

o estudo tem por objetivo compreender se a Cultura Organizacional da Companhia Siderúrgica

Nacional, maior complexo siderurgico da América Latina, influencia no seu desempenho no

mercado. Entender quais são as características culturais presentes nessa organização que

permitem que hoje ela seja um exemplo de gestão estratégica em custo sendo que outrora foi

uma estatal que devido a sua pouca rentabilidade e incapacidade do poder público de gestão foi

privatizada. Para essa compreensão expor-se-á sobre Cultura Organizacional, Estratégia e

Vantagem Competitiva, na intenção de demonstrar que cultura e estratégia se influenciam

mutuamente na tentativa de gerar vantagem competitiva para organização. Para caracterizar a

cultura da organização foi utilizado o IMEFACO (Inventário para Medida de Fatores da Cultura

Organizacional) elaborado pelo estudioso de cultura de empresas Hofstede (1984). O

questionário foi aplicado a 75 colaboradores da organização, ele é dividido em duas partes, a

primeira é a de identificação do colaborador e da empresa que permitiu concluir que a empresa

não oferece muitas oportunidades de crescimento. A segunda parte consiste em itens da

ferramenta IMEFACO (Inventario para Medida dos Fatores da Cultura Organizacional), que

obteve bons índices de Cultura Organizacional quando comparados com índices brasileiros, o

que nos permite compreender que seu bom desempenho em rentabilidade perante a indústria

siderúrgica é subsidiado por uma cultura forte, ou seja, existe sim relação de causalidade entre a

estratégia, cultura organizacional e desempenho da organização.
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ABSTRACT

The study aims to comprehend if the organizational culture of Companhia Siderúrgica Nacional,

the largest siderurgic complex in Latin America, influences on your market perfonnance. To

understand which are the cultural characteristics present in this organization that allow it to be

today an example of cost strategy management being that yore it was a state-owned that due to

its low profitability and inability of public management has been privatized. For this

comprehension it will be exposed about Organizational Culture, Strategy and Competitive

Advantage, in intent of to demonstrate that culture and strategy influence each other mutually in

an attempt to generate competitive advantage for the organization. To characterize the culture of

the organization was used IMEFACO (Inventory for Measurement of Organizational Culture

Factors) developed by the studious of business culture Hofstede (1984). The questionnaire was

applied to 75 employees of the organization, it is divided into two parts, the first is the

identification of the employee and the company that allowed concluding that the company does

not offer many growth opportunities. The second part consists of IMEFACO (Inventory for

Measurement of Organizational Culture Factors) tool's items that obtained good leveIs of

organizational culture when compared with Brazilian indexes, which allows us to comprehend

that your good perfonnance in profitability before the steel industry is subsidized by a strong

culture, in other words, yes, there is causal relationship between the strategy, organizational

culture and organizational performance.
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-1 INTRODUÇAO
Toda grande empresa hoje tem um assunto em comum em pauta, a estratégia. Seu

desenvolvimento visa conquistar vantagens competitivas, esse processo analisa o ambiente, a

empresa, o mercado, os consumidores, e a partir de então surge um desenho do que a empresa

deseja ser, e como fará para atingir seus objetivos. Porém, existe algo que está de alguma maneira

presente em todo esse processo e o influenciando, é a cultura organizacional que se manifesta

através das pessoas, afinal uma organização é feita delas. O objetivo do estudo é compreender se

a cultura de uma organização pode ser considerada fator condicionante para o desempenho

estratégico da mesma.

A cultura organizacional é uma característica particular e única de cada empresa e ela pode

vir a ser facilitador ou não da implantação de uma estratégia, essa relação que possivelmente

existe entre essas características da empresa, sua cultura, estratégia e vantagem competitiva é o

que o trabalho busca entender.

O estudo tem por objetivo saber quais são as características da cultura organizacional da

Companhia Siderúrgica Nacional empresa que possui um bom desempenho em rentabilidade,

vem atuando no mercado nacional e internacional, sucesso no mercado de ações, sendo hoje o

maior complexo siderúrgico da América Latina produzindo 5,6 milhões de toneladas por ano. A

empresa vem crescendo a todo o momento num processo de integração vertical, montando uma

rede de insumos e serviços para garantir sua posição no mercado, e aproveitando oportunidades

de negócio que surgem nesse processo. A organização que outrora era uma estatal com sua

rentabilidade deteriorada pela máquina de gestão do estado hoje é um exemplo de gestão

estratégica voltada à redução de custo, sendo listada nas bolsas de Nova York (NYSE) e de São

Paulo (Bovespa), hoje é constituída de cinco pilares: siderurgia, mineração, logística, cimento e
.energIa.
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Para entender como é a cultura da CSN foram aplicados 75 questionários a colaboradores

da organização. O questionário aplicado é composto pelo IMEFACO (Inventário para Medida

dos Fatores de Cultura Organizacional) desenvolvido por Hofstede (1986). Com ele

compreenderemos se o desempenho da organização é subsidiado por um desempenho de sua

cultura organizacional.

Para o desenvolvimento do estudo temos num primeiro momento a discussão de autores

que possuem trabalhos sobre as características em questão: cultura organizacional, estratégia e

vantagem competitiva. Já o segundo momento conta com a descrição da empresa estudada e a

metodologia utilizada para obtenção e tabulação dos dados. A parte final é composta da análise

dos dados obtidos na pesquisa, se dividindo em identificação, desempenho e cultura

organizacional, findando com a conclusão que o estudo proporciona.
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,
2 REFERENCIAL TEORICO

2.1 Cultura Organizacional

Robbins (1996) nos diz que perceber as organizações como cultura, ou melhor, como um

sistema de visão e significados partilhados, é algo relativamente recente. Há tempos atrás as

organizações eram vistas apenas como estruturas racionais, mecânicas, não se via nelas as

relações sociais como parte importante do processo. Com o tempo os estudos vêm demonstrando

que as organizações são estruturas que vão além da produção e os assuntos relativos a ela, a

organização é primordialmente feita de pessoas. Por serem constituídas por pessoas se permite

compreensões sobre as empresas com base no comportamento humano, se entende hoje, que

assim como as pessoas, as empresas possuem personalidade, como: inovadora, conservadora,

flexível, rígida, entre muitas outras características possíveis.

O autor destaca que uma organização atinge sua institucionalização quando a empresa

passa a possuir vida própria, ou seja, ter sua própria personalidade, que muitas vezes pode não

condizer com a de seu fundador ou dono. Quando a empresa atinge esse patamar, ela se basta por

si, o que quer dizer que ela passa existir além de seus produtos, o que a permite se reinventar e

redefinir-se, ela consegue romper com sua missão original conforme a dinâmica do mercado, sem

deixar de existir com suas características desenvolvidas. Robbins conclui que a

institucionalização ocorre com uma padronização dos comportamentos aceitáveis.

As descrições apontadas por Robbins (1996) de empresa e sua institucionalização podem

ser entendidas como afirmação, fortalecimento ou sedimentação do que outros autores chamam

de Cultura Organizacional, como podemos ver adiante.
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Uma das definições de Cultura segundo o dicionário escolar de Rios (2009) é "Sistema de

atitudes e lnodos de agir, costumes e instituições de um povo; adiantamento, civilização" (RIOS,

2009, p. 152). Podemos verificar também definições de Organização segundo o mesmo

dicionário: "Arranjo ou disposição para funcionar; 4:Instituição pública ou particular".

Uma definição de Cultura Organizacional pode ser encontrada no artigo de Mendes (2010).

Ele a define como sendo um sistema de valores compartilhados pelos colaboradores de uma

instituição, sem distinção hierárquica, onde todos compartilham se não igualmente, em partes,

estes valores. Destaca que quanto mais se entende a cultura de uma empresa, maiores são as

possibilidades de sua sobrevivência no mercado. O autor coloca que talvez possamos não

entender o conceito, mas se abstrairmos as palavras e pensarmos na organização na qual estamos

inseridos encontraremos padrões de comportamento que não se repetem em outras instituições,

ou em outras, onde já estivemos. Mendes afirma que independente do tamanho da empresa ela

possui um padrão comportamental, ao qual chamamos de cultura organizacional.

A Cultura Organizacional é uma junção das formas de pensar e práticas adotadas pela

empresa. Freitas (2008) diz que ela é constituída por um conjunto de valores adquiridos ao longo

de sua existência. A autora coloca que se pode observar a cultura sobre vários aspectos da

organização, como: o modo de gestão (centralizado ou descentralizado), fonna como administra a

carteira de clientes, como enxerga seus colaboradores e os próprios hábitos destes.

Freitas (2008) enumera elementos para se verificar a cultura de uma empresa:

v' Valores - o que orienta o direcionamento dos colaboradores de forma geral.

v' Estórias e mitos - contos dos mais antigos a respeito da organização.

v' Crenças e pressupostos - aquilo que a empresa acredita.

v' Ritos, rituais e cerimônias - eventos típicos da elupresa, que revelam sua cultura.

v' Heróis - são pessoas que foram ou são muito importantes para o sucesso da organização.

v' Tabus - o que se tem como prática proibida dentro da empresa.

v' Normas - regras escritas que determinam o comportamento correto para a empresa.

v' Símbolos - podem ser desde o logotipo a mobília.

Schein (1988) coloca a cultura organizacional como sendo um conjunto de pressupostos

básicos que são criados e testados ao longo do tempo e conforme sua aprovação, eles são

difundidos pela organização como padrão. Destaca assim como outros autores que esses
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pressupostos vão além dos valores justificados conscientemente que se alinham ao planejamento

da empresa, são inconscientes para muitas organizações.

o autor divide a cultura em três áreas:

v' Artefatos e criações: comportametltos visíveis e audíveis, normalmente não decifrados.

v' Valores: conscientes em alto grau.

v' Pressupostos básicos: relacionamento com o ambiente, elementos invisíveis.

Schein (1992) traz a explicação de algumas categorias que podem ser associadas à cultura:

a) Regularidades comportamentais observáveis quando as pessoas interagem: a linguagem

utilizada, as tradições e os costumes que evoluem, os rituais empregados em uma extensa

variedade de situações.

b) Normas do grupo: os padrões implícitos e os valores que evoluem em grupos de

trabalho.

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

grupo proclama estar tentando atingir, tais como qualidade do produto ou liderança em preço.

d) Filosofia formal: os princípios ideológicos e as políticas que guiam as ações do grupo

em relação aos acionistas, clientes e outros stakeholders.

e) Regras do jogo: as regras implícitas para ser bem sucedido na organização, os macetes

que um recém chegado deve aprender para ser aceito pelo grupo, o jeito que nós fazemos as
. .COIsaspor aquI.

f) Clima: o sentimento que é gerado num grupo pelo layout fisico e o modo que os

membros da organização interagem uns com os outros, com clientes ou estranhos.

g) Habilidades incorporadas: as competências especiais que os membros do grupo

demonstram ao realizar determinadas tarefas e a habilidade de fazer coisas, que são passadas de

geração para geração sem necessariamente estarem articuladas por escrito.

h) Hábitos de pensamento, modelos mentais e/ou paradigmas lingüísticos: as estruturas

cognitivas compartilhadas que guiam as percepções, pensamentos e linguagem usadas pelos

membros de um grupo e são aprendidas pelos novos membros no processo de socialização inicial.

i) Significados compartilhados: o entendimento tácito que emerge quando os membros do

grupo interagem.



6

j) Met4foras ou símbolos integrativos: as idéias, sentimentos e as imagens que os grupos

desenvolvem para se caracterizar, que pode ser ou não apreciado conscientemente, mas estão

incorporados em edifícios, layout dos escritórios e outros artefatos materiais do grupo.

Observando que todas as categorias levantadas por Schein (1992) possuem uma

estabilidade, que ocorre devido à padronização estimulado pelo fenômeno cultural, assim os

rituais, clima, valores, e comportamentos se organizam num todo coerente.

Morgan (2009) entende que a organização é um fenômeno cultural que responde ao

desenvolvimento da sociedade. Esta compreensão nos permite concluir que as diferenças entre os

países têm grande influência na cultura da empresa. O autor coloca que mesmo dentro de uma

organização pode vir a existir subculturas e observa que existem formas de criar e manter culturas

organizacionais, sendo elas realidades socialmente construídas.

O autor comprova seu ponto de vista de que as organizações são um fenômeno cultural uma

vez que podemos observar hoje a vida das pessoas extremamente ligadas ao trabalho e suas

outras prioridades sendo consideradas em tomo das situações da carreira.

As organizações são minissociedades que têm os seus próprios padrões distintos de
cultura e subcultura. Assim, uma organização pode ver-se como um grupo bem
integrado ou família que acredita no trabalho conjunto.

(MORGAN, 2009, p. 125).

Morgan (2009) coloca que as organizações apresentam subculturas, elas são o fragmento da

cultura da organização como um todo, e de empresa para empresa pode-se observar culturas mais

ou menos fragmentadas. Uma das justificativas para a divisão destes grupos é a própria divisão

de trabalho e as diferentes atribuições e formas de ver a organização de cada um desses grupos,

ou então a fragmentação pode ser decorrente de fatores externos a organização e algumas vezes

até não identificados.

Johann (2004) defende que dentro do contexto atual os indivíduos da sociedade se

encontram com um vazio existencial e muitas organizações conseguem preencher essa lacuna,

assumem um papel semelhante ao da religião na vida dos colaboradores. As organizações

"consolidaram seus mitos, cristalizaram seus dogmas, suas crenças, seus valores e, por meio de

rituais e do estabelecimento de códigos de moral e de conduta" (JOHANN, 2004, p. 2) de forma

parecida a das religiões e acabam por criar uma identidade comum a seus integrantes.
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Segundo o autor a cultura organizacional quando bem administrada concede aos

colaboradores um sentimento de pertencer colocando todos os indivíduos com uma mesma visão

de futuro e adotando os mesmos objetivos. Ainda na comparação com a religião, a cultura da

empresa pode ganhar tanta força que forma UlTI "exército de devotados colaboradores, conforme

o caso, podem atingir o limiar da fanatização" (JOHANN, 2004, p. 3). Pode-se concluir que fica

muito mais fácil se atingir produtividade e lucros quando todos adotam os mesmos objetivos,

desde que estes sejam bem definidos.

"Normalmente, culturas fortes - aquelas com alto grau de compartilhamento de
detenninados valores essenciais - são associadas a desempenhos excelentes, dada a
relativa facilidade de: partilhar os mesmo valores e métodos de fazer negócios; sujeitar
pessoas de diferentes níveis hierárquicos aos mesmos padrões; alinhar metas mesmo em
ambientes pluralistas; criar níveis incomuns de motivação, lealdade e até fanatização;
fornecer estrutura de controle, sem necessidade de maior burocracia e permitir transições
de poder sem maiores sobressaltos" (JOHANN, 2004, p.5)

Freitas (1999, apud NETO, 2009) mostra que a cultura transmite o que é fundamental,

COlTIO se deve agir, o que é aceitável dentro do ambiente organizacional de uma específica

organização, ressalta também como esses valores se sobrepõe as pessoas que possam estar no

comando, quando a empresa atinge sua imortalidade, conceito semelhante à institucionalização

proposta por Robbins (1996). Freitas vai além e discursa sobre a interiorização dos valores por

parte dos colaboradores, e sobre a visão dos mesmos sobre a organização, a enxergando muitas

vezes como único ambiente propício para sua realização profissional e pessoal. Lembrando que

esse ambiente de realização é apenas a visão dos funcionários, e que não necessariamente o

ambiente empresarial corresponde ao que se vê.

"O indivíduo trabalha com prazer, como se fosse para si próprio, pois ela faz parte dele."

(FREITAS, 1999, p. 39, apud NETO, 2009). A organização acaba por oferecer um conceito de

como deve ser, um padrão, que encontra resposta para os seus anseios dentro dos limites da

organização. A instituição supre necessidades inerentes, o que faz com que o indivíduo suporte

adversidades comuns do trabalho, como: estresse, carga de trabalho, necessidade de intensa

dedicação. Essa máquina social lhes permite atingir satisfação e admiração, o que os toma reféns

"presos na armadilha que lhes preparam seus próprios desejos, medos e fantasmas" (NETO,

2009, p. 17)
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Freitas (1999, apud NETO, 2009) coloca a continuidade da cultura organizacional, sua

transmissão, como parte da atividade destinada aos gestores, porém muitas vezes estes não

possuem ferramentas suficientes, a área da organização que mais dispõe de mecanismos capazes

de moldar a Cultura Organizacional é a Administração de Recursos Humanos. Esta área é a

responsável pelos eventos que ocorrem na organização, como: treinamentos (com maior

influência sobre a cultura os comportamentais), em geral é a área que define as regras do jogo,

define os padrões e os critérios de premiação e punição.

Collins e Porras (1995) destacam o quanto a cultura é algo peculiar de cada empresa e que

não existe uma fórmula ideal, que uma cultura é adequada as características específicas da

empresa, o que ela acredita, suas atividades e posturas. Eles observam que a empresa visionária,

que é o tipo de empresa estudada pela dupla, tem como característica comum não um ambiente

"ameno" ou "confortável", elas cobram mais resultados dos colaboradores assim como uma

adequação a cultura que se demonstra densa. O universo da empresa se assemelha a um culto,

conforme algumas características apontadas:

Ideologia fervorosamente seguida: um ideal além do óbvio de ganhar dinheiro e os

planos de negócio é formado por valores centrais e objetivos, os valores são a doutrina

da empresa, podem não ter uma explicação e são imutáveis, não se alteram conforme

as condições do mercado, o objetivo se resume ao porque a empresa existe.

Doutrinação: a cultura da empresa, a forma como ela funciona acaba sendo como uma

religião COInsuas regras que devem ser seguidas de forma rígida.

Rigidez quanto à adaptação: é a seriedade como a empresa leva a doutrinação, ou seja,

só fica quem realmente se doutrinar, quem não se enquadrar corretamente nas

propostas da empresa fica de fora.

Elitismo: todos compartilham a sensação de SereITIprivilegiados por ali estarem, se

sentem superiores, fazendo parte de algo grande, enfim valorizados.

Os autores lembram que as empresas não costumam ter um líder carismático em volta do

qual tudo gira, e sim uma ideologia, ela é o forte, é ela que deve ser defendida e mantida com

unhas e dentes. Para criar essas ideologias é comum que muitas empresas adotem as seguintes

práticas:

- Programas de treinamento que ensinam a ideologia da empresa.
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- Centros de treinamento interno, como as universidades corporativas.

- Políticas de promoção.

- Valoração social.

- Mitologia existente, "feitos heróicos" e exemplos corporativos de sucesso e boa conduta.

- Linguagem própria da organização.

- Reforço do compromisso psicológico, com hinos e afirmações.

- Seleção de funcionários criteriosa.

- Política de recompensas.

- Tolerância seletiva, para atitudes que vão contra ideologia punições graves, já para outros

erros advertência apenas.

- Comemorações coletivas.

- Layout que transmitam as idéias ideológicas e as normas da empresa.

- Constante reforço dos pilares: ideologia, doutrinação e elitismo.

Hofstede (1997, apud FRANZÃü, 2007) coloca o ser humano como resultado de todas as

experiências e aprendizados, porém em parte determinados por sua programação mental. Essa

programação se inicia na família e se altera na relação em todos os ambientes com os quais a

pessoa passa a interagir ao longo da vida, os ambientes são cheios de padrões determinados por

sua cultura ou subcultura, países, cidades, bairros, classe social, escolas, religiões, e claro, a

empresa.

Inkles e Levison autores citados por Hofstede (1997, apud FRANZÃü, 2007) em 1945,

definiram como três os principais problemas da humanidade na dinâmica das relações entre

indivíduos em grupos, são eles:

-Relação com a autoridade;

-Relação entre indivíduo e a sociedade e conceito de masculinidade e feminilidade;

-Formas de gerir os conflitos.

Hofstede (1997, apud FRANZÃü, 2007) coloca que existe em cada um de nós, algo que

carregamos, padrões comportamentais, fonnas de agir e de sentir. Essa maneira de ser de cada

indivíduo é resultado de um processo contínuo de aprendizagem que começa na infância e nunca

se finda, gerando um modelo mental que interage com o ambiente externo.

Esse modelo mental perpassa todas as esferas da vida: pessoal, profissional e espiritual, e

é construído em todas as relações sociais: família, escola, amigos, trabalho e sociedade em geral,
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denominando-se cultura. O estudo desse telna permite enten er que existem diferenças entre

culturas, mas jalnais Ulna relação de superioridade de uma em relação à outra, só é possível se

observar as diferenças com uma atitude de relativismo cultural, que ocorre quando abandona-se

os juízos de valor do pesquisador, para que se observe os grupos de diferentes culturas, sem a

visão contaminada de sua própria, o que pode ser relativamente difícil.

Hofstede (1997, apud FRANZÃO, 2007) diferencia os conceitos de nação e sociedade.

Nação é entendida como a esfera mais formal ou de mais fácil identificação, determinadas por

características como: a língua falada, a política, a educação, a religião predominante, entre outras.

Sociedade entende-se como estruturas organizadas correspondendo melhor ao conceito de

cultura. O primeiro conceito por ser melhor definido e identificado acaba sendo utilizado para

entender o comportamento em diferentes países, para que se caracterize uma cultura dominante.

Uma das maiores contribuições para o entendimento da cultura organizacional foi dada pelo

autor, Hofstede, em seu estudo de 1980 ele observou os valores de empregados das filiais da IBM

em 50 países (sendo alguns deles: Israel, França, Estados Unidos e Brasil), que lhe permitiram

verificar categorias similares por aquelas já observadas nos autores Inkles e Levison. O profundo

estudo do autor o pennitiu definir indicadores de verificação cultural, definidos a seguir:
,
Indice de Distância Hierárquica é entendido como a distância emocional que existe entre

superiores e subordinados. Pode-se detenninar o índice através de questões como: 1) a liberdade

do subordinado em questionar o superior, 2) nas fonnas de tomada decisão dos gestores e 3) na

preferência dos subordinados por uma forma específica de tomada de decisão. O estudo de

Hofstede conclui que os países latinos americanos e europellS (França, Espanha e Portugal)

possuem os índices mais altos e a Grã-Bretanha e países não latinos da Europa possuem os

índices mais baixos, sendo o mais baixo de Israel, enquanto os Estados Unidos se encontra entre

os extremos. Os índices baixos querem dizer que nesses países a descentralização é comum,

assim como a diferença salarial entre gestores e subordinados é menor. Ele indica também a

independência dos subordinados em relação aos gestores, quanto menor o índice maior a

independência.

Individualismo X Coletivismo, índice que descreve como o indivíduo se relaciona com a

sociedade, os individualistas são os que se preocupam apenas com o bem estar próprio e de seu

núcleo familiar, já os indivíduos com sentimento de coletividade se preocupam com todos,

observa-se esse sentimento nas "sociedades onde as pessoas são integradas desde o nascimento, a
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grupos fortes e coesos, que as protegem por toda a vida em troca de uma lealdade inquestionável"

(FRANZÃO, 2007, p.36). Entende-se por característica desses indivíduos:

- Individualistas: tempo pessoal, liberdade e desafio.

- Coletivistas: formação, condições de trabalho e utilização de competências.

Nesse quesito o trabalho de Hofstede demonstrou que os países mais ricos são mais

individualistas, percebe-se que esse fato ocorre devido às condições de trabalho e formação, são

aspectos adquiridos, diferente dos países mais pobres, onde em sua maioria há movimentos em

prol de melhorias sociais e de condições de trabalho. Existe uma relação inversa entre o IDH
,
(Indice de Distância Hierárquica) e Individualismo X Coletivislno, quanto maior é o IDH mais

coletivista se mostra o país, lembrando que o IDH alto indica indiretamente uma maior

desigualdade social, ou seja, países mais pobres, portanto mais coletivistas, a relação observada

no estudo faz sentido teoricamente.

Masculinidade X Feminilidade essa relação versa sobre o machismo de uma sociedade,

ou seja, o como ela vê os papéis dos homens e mulheres, se diferentes e impossíveis de se

permutar, sociedades machistas, ou delTIOnstram esses papéis mais flexíveis, uma maior

igualdade entre homens e mulheres, sociedades lnenos machistas ou mais femininas.

Para entender mais esses extremos se definem algumas características consideras

masculinas, que são: ambição por maior relTIuneração, reconhecimento por feitos, ambiente

propício para o crescilnento profissional, desejo por um trabalho estimulante. Algumas

características femininas são: uma bom relacionamento com os gestores, ambiente de trabalho de

cooperação, estar em meio agradável para si e sua família, estabilidade e segurança. Hofstede

encontrou em sua pesquisa a maioria dos resultados relativamente altos, ou seja, a maioria dos

países tende a masculinidade.

Controle da Incerteza, o sentimento de incerteza, de não saber o que está por acontecer é

algo comum ao ser humano e muitas vezes paliilhado por um grupo, ele é transmitido de membro

para membro. Em relação a um país ele mede o grau de inquietude, onde há mais ansiedade as

pessoas costumam ser mais expressivas, falam alto, gesticulam, são mais emotivas, e onde há

menos incerteza as pessoas são mais contidas, mais assertivas, preferem as coisas bem claras,

sem ambiguididade.

Orientação à longo prazo "é composta por valores dinâmicos e orientados para o futuro,

tais como: perseverança, respeito pelo estatuto social de cada UlTI no âmbito das relações sociais,
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austeridade e sentido de vergonha." (FRANZÃO, 2007, p.38). Em contra partida a orientação de

curto prazo observa o passado e o presente, valorizam a digl1idade, tradição e gentilezas.

Baseando-se no estudo de Hofstede o autor Robert House (2004, apud, FRANZÃO, 2007)

organizou o estudo GLOBE (Global Leadership and Organizational Behavior Effectiveness) cujo

objetivo era entender a cultura e os valores das organizações, com foco nas práticas de liderança

como resultado de influência dessas características. Este estudo foi desenvolvido em 62 países,

aplicando-se 17000 questionários, contou com o apoio de estudiosos em todas as partes do

mundo, no Brasil a organização do estudo ficou por conta de Dela Coleta e Dela Coleta (2004,

apud FRANZÃO, 2007).

2.2 Estratégia

A estratégia em seu conceito original é um termo militar que significa o plano a ser

utilizado por um exército no intuito de derrotar seu inimigo, como lembra Luecke (2009). Os

executivos acabaram por roubar o termo estratégia para o mundo dos negócios, e o adaptando

para "um plano para controlar e utilizar seus recursos (humanos, físicos e financeiros), com

objetivo de prOlTIOVere garantir seus interesses vitais" (LUECKE, 2009, p.1 O).

Nicolau (2001) diz que estratégia é uma das palavras mais utilizadas no mundo empresarial,

não só executivos ou internamente, mas a ouvimos em todos os níveis da organização assim

como na mídia em geral. Até porque essa tem sido uma prática adotada pelas empresas no intuito

de serem transparentes, de mostrarem a que vieraln. Devido a toda essa adoção da palavra

estratégia na vida moderna acabamos por perder em alguns momentos o conceito, são diversos

autores conceituando e explicando a sua maneira. O autor destaca dois pontos importantes, um

convergente e outro divergente, a considerar.

Como pontos de convergência, temos que a organização existe em um meio envolvente e

não pode ser tratada em separada, o meio fornece condições e oportunidades para a atuação da
,

mesma. "E esta relação entre organização e envolvente que dá sentido ao conceito de estratégia"

(NICOLAU, 2001, p.3). Outra questão é a importância fundamental da estratégia para o desenho

do futuro da organização, sendo assim aqueles que a planejam possuem responsabilidade impar.

Elas se estabelecem no nível da organização e das atividades. E o que se planeja muitas vezes é

diferente do que é realizado.
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Os autores têm leituras diferentes do tema gerando alguns pontos de divergências.

Discordam sobre a relação entre objetivos e estratégia. Uns as tratam em separado, quando

colocam o conceito estratégia mais próximo de sua origem militar, onde estratégia é restrita a

táctica. Num conceito mais sistêmico e empresarial temos a definição dos objetivos dentro do

processo estratégico. Para Nicolau (2001) cada autor da ênfase especial a um vetor diferente do

processo de decisões estratégicas. Desta forma,

"o processo de tomada de decisão, isto é, a definição de regras de decisão em condições
de desconhecimento parcial, é particularmente acentuado por Ansoff (1965); a afectação
de recursos constitui o centro do problema para Ramanantsoa (1984), enquanto a
indústria, área principal em que a concorrência ocorre, é fundamental em Porter (1985)"

(NICOLAU, 2001, p.7)

Nicolau (2001) coloca que existem ainda outras particularidades entre os diversos autores

que tratam o tema com propriedade. Porém o mais importante é a idéia de que a estratégia está

diretamente ligada com o futuro da empresa. Os objetivos, meios e formas de agir não podem ser

desligados um dos outros, eles estão conectados no processo estratégico, só assim há coerência.

Utilizar apenas o conceito militar é limitar o que de fato representa hoje este conceito nas
. ""organlzaçoes.

Para Porter (1996) as empresas têm que estar contextualizadas em seu tempo, flexíveis,

tem de estar dispostas a mudar, utilizando de sua capacidade para atingir seus objetivos. Nesse

intuito procuram ser diferentes, criam vantagem. Apesar da possibilidade de cópia, ficam a frente

àquelas que são pioneiras em sua diferenciação. O autor destaca que a vantagem competitiva é

algo temporário, afinal a diferenciação de hoje pode vir a se tomar característica comum do

mercado de amanhã.

Porter coloca que com a concorrência do mercado as empresas na tentativa de estar à

frente em suas indústrias vêem desenvolvendo inúmeras técnicas de gestão, principalmente

relacionadas à produção, que permitem com que ela atinja ganhos de produtividade e eficiência

satisfatórios. Porém por falta de conhecilnento as empresas não conseguem traduzir esses ganhos

em vantagens sustentáveis, dessa forma aos poucos as técnicas de gestão tem tomado o lugar da

estratégia dentro das organizações.

A lnissão da empresa vem do processo de definição da estratégia e ela descreve o principal

objetivo da organização eln sua essência. Para que se desenvolva a estratégia se cria a visão que
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consiste no cenário futuro onde a empresa deseja estar, os esforços por resulta

objetivo deixar a organização no caminho para a concretização do cenário pre ~i

elaboração da missão e visão Souza-Silva (2006) diz que é hora de se criar o

,..,erao por
,

pos a

"etivos

estratégicos, pois afinal, eles são o resultado, a constatação de que se está a caminho turo

almejado pela empresa. Estes objetivos podem se dividir em três categorias: Estratégi de

longo prazo, estão extremamente ligados ao desenvolvimento da visão; Táticos, são as a ões a

serem realizadas para se atingir os objetivos estratégicos; Operacionais, são os de curto prazo

mais específicos do que os táticos.

Souza-Silva (2006) aborda a estratégia elnpresarial enaltecendo três conceitos importantes:

Reflexão Corporativa, Reflexão Competitiva e Reflexão Funcional. Na primeira, também

chamada de Reflexão Global descreve as estratégias do nível macro da companhia, que incluem

decisões sobre quais negócios ter, quais necessidades atender e qual o portfólio de produtos e/ou

serviços se oferecerá. Essa reflexão inicial permite a empresa poupar energia para o que
,

realmente interessa. E aqui também que se definem as opções de estratégia de posicionamento.

A Reflexão Competitiva tem por objetivo desenvolver vantagens competitivas e

diferenciações, sendo elas distintas. Destaca que toda a vantagem conlpetitiva é uma

diferenciação, mas nem toda diferenciação é uma vantagem competitiva, isso porque, ela é

qualquer increlnento ou nova solução incorporada ao produto e/ou serviço, pOrélTIesta só se toma

vantagem quando passa a ser demandada pelo mercado.

A Reflexão Funcional está relacionada a parte prática, com o que será feito efetivamente a

fim de alcançar os objetivos traçados pela elnpresa, e assim conquistar a vantagem competitiva

desejada.

Hitt et alI (2008) coloca que se atinge uma competitividade estratégica quando se cria e

"implanta com sucesso uma estratégia de criação de valor" (HITT et alI, 2008, p.4). O autor

define estratégia COlno sendo um "conjunto integrado e coordenado de compromissos e ações

definido para explorar competências essenciais e obter vantagem competitiva." (HITT et alI,

2008, p.4)

O objetivo das empresas é obter Retornos acima da média, a média de retornos seriam

aqueles que poderiam ser obtidos em investimentos de risco semelhante. O risco nada mais é do

que a incerteza, a possibilidade que existe de se ganhar ou perder com um determinado

investimento. As empresas no mínimo têm de conseguir :Retomos Médios, aquelas que não o
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obtiverem no longo prazo, que constantemente obtiverem retornos abaixo da média são empresas

fracassadas.

"O processo de administração estratégica é um conjunto de compromissos, decisões e ações

necessários para que a empresa obtenha vantagem competitiva e retornos acima da média."

(HITT et alI, 2008, p.6). Num primeiro momento a empresa deve entender os ambientes, interno

e externo, para encontrar onde está o seu diferencial, quais são suas competências essenciais. A

partir dessa compreensão ela elabora sua visão e lnissão e desdobra toda sua estratégia. Hitt et alI

(2008) tenta resumir colocando que tudo COlneça com ações estratégicas eficazes que devem vir

de um processo de elaboração e implementação integrados, como conseqüência obterão os

resultados estratégicos desejados.

,
"E um processo dinâmico, visto que os mercados passam por constantes mudanças e as
estruturas competitivas têm de ser coordenadas pela empresa por meio das infonnações
estratégicas pertinentes ("inputs") em contínua evolução."

(HITT et alI, 2008, p.6)

Neste processo de estratégia o autor coloca o conhecimento como peça importante. Ele é

obtido através da observação, dedução e expertise. Este recurso intangível junto com alguns

outros tem sido percebidos cada vez mais pelo mercado de ações. A possibilidade de se atingir os

objetivos estratégicos é lnaior para as empresas que enxergam "sua sobrevivência [...] na

capacidade de captar inteligência, transformá-la em conhecimento utilizável e difundi-la

rapidalnente por toda empresa". (HITT et alI, 2008, p.12)
,
E importante para as empresas ter flexibilidade estratégica, que se entende como sendo um

"conjunto de capacitações utilizado para responder a várias demandas e oportunidades que

existem em um ambiente competitivo e dinâlnico" (HITT et alI, 2008, p.12). As organizações que

conseguem gerir o seu conhecimento têm flexibilidade estratégica, e assim, capacidade de

interagir COlno ambiente, obtendo êxito perante a instabilidade.

Hitt et alI (2008) descreve dois modelos que os organizações usam para obter as

infonnações quer permitem a elaboração da visão e missão que vão desdobrar em uma ou mais

estratégias.

O Modelo I/O com retornos acima da média aborda prioritariamente a importância do

ambiente externo para elTIrelação as estratégias da empresa, o que quer dizer que a indústria a

que a companhia se encontra tem uma lnaior força de influência do sobre a organização do que a
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vontade dos gestores. Neste lTIodelo o desempenho das empresas está vinculado a algumas

propriedades, que incluem economias de escala, barreiras à entrada no mercado, diversificação de

produtos e o grau de concentração de empresas na indústria.

O modelo possui quatro hipóteses: o ambiente externo pressiona e impõe restrições as

estratégias; a maioria das empresas de um setor controlam recursos fundamentais as suas práticas

e exercem estratégias similares; os recursos necessários para implantação de estratégias possuem

mobilidade entre as empresas e acredita que as pessoas que trabalham nas empresas trabalham

para o sucesso da mesma. "O modelo I/O desafia as empresas a localizarem a indústria mais

atrativa para competirem" (HITT et alI, 2008, p.13)

"As empresas que desenvolvem ou adquirem as habilidades internas necessárias para
implantar as estratégias exigidas pelo arnbiente externo provavelmente serão bem-
sucedidas, enquanto aquelas que não o fizerem provavelmente por características
externas, e não pelos recursos e capacidades internos exclusivos de uma empresa"

(HITT et alI, 2008, p.14)

O modelo baseado em recursos (RBV) com retornos acima da média tem as empresas como

sendo um conjunto de recursos e capacitações, sendo assim quanto mais exclusivos eles forem

lnais a possibilidade de obtenção de retornos acima da média. "Os recursos são inputs ao

processo produtivo de uma empresa, tais como equipamentos importantes, as habilidades de cada

funcionário, patentes, finanças e gestores talentosos" (HITT et alI, 2008, p.15). Porém os recursos

não são sozinhos, fonte de geração de vantagem competitiva, para serem eles precisam estar

atrelados a capacitação, "é a faculdade de UlTIconjunto de recursos de executar uma tarefa ou

atividade de forma integrada" (HITT et all, 2008, p.16). Para o modelo as diferenças obtidas com

os recursos e capacitações são as bases da vantagem competitiva.
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2.3 Vantagem Competitiva

"Se todos os negócios pudessem crescer indefinidamente, o mercado total cresceria até
uma dimensão infinita em um planeta finito. Isso nunca aconteceu - concorrentes em
número crescente acabam sempre por eliminar uns aos outros. Os mais aptos sobrevivem
e prosperam até que tenham expulsado seus competidores ou crescido além do que seus
recursos permitiam. Como se explica o processo evolutivo? Por que os competidores
comerciais alcançam o equilíbrio que realmente conseguem? Lembremos o princípio de
Gause. Os competidores que conseguem seu sustento de maneira idêntica não podem
coexistir - tanto nos negócios quanto na natureza. Cada um precisa ser diferente o
bastante para possuir uma vantagem única."

(MONTGOMERYe PORTER et alI, 1998, p.4)

Luecke (2009) descreve vantagem competitiva como sendo uma ferramenta da estratégia

que coloca uma organização em uma situação melhor do clue a das concorrentes, gerando valor

para seus clientes. Ela é feita das diferenças, são elas que formam a base de sua vantagem.

Luecke destaca que ser apenas diferente não é uma vantagem competitiva por si só, utiliza do

exemplo: um carro-foguete, que talvez não aguçasse o interesse dos consumidores, enquanto um

carro bicombustível e/ou elétrico o aguçaria, e nessa situação se tornaria uma vantagem

competitiva, ou seja, para o diferencial ser vantagem é necessário que seja demandado.

Porter (1996) sugere três estratégicas genéricas distintas, a primeira de liderança em custo,

onde a organização se destaca das outras por possuir baixo custo de produção, eficiência

produtiva, oferecendo seus produtos a um preço mais competitivo. Em geral grandes indústrias de

comodities que trabalham com larga escala para atingirem seus objetivos. Essa estratégia se

caracteriza por empresas que exercem um forte controle em sua estrutura de custos, com a

redução de custos em publicidade, P&D, assistência, entre outras áreas. As empresas que

conseguem sucesso nessa estratégia normalmente tem uma alta parcela do mercado ou alguma

vantagem em relação aos concorrentes como acesso a matérias-primas.

A segunda é a diferenciação onde a organização se destaca pela especificação dos produtos

e/ou serviços agregados, eles possuem um diferencial. Essas empresas normalmente investem em

um ou mais dos itens: qualidade, inovação, serviços pós-venda, divulgação da marca, logística,

relacionamento COlTIo cliente, entre outros. Essas empresas dificilmente obterão uma grande

parcela do lnercado, pois seu produto muitas vezes telTIincutido em sua imagem a exclusividade,

além dessa estratégia ter UlTI frade-v.!! de uma estrutura de custos baixo em relação as

características necessárias para a diferenciação do produto.
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A terceira e última estratégia genérica é a de enfoque~ As estratégias anteriores são

aplicadas na indústria como um todo diferente da de enfoque que ocorre quando a empresa

determina um público comprador específico, e ao qual procurará atender da forma mais completa

seus desejos, o que acaba por gerar Ulna diferenciação, porém os desejos desse grupo específico

podem variar das características de diferenciação a de custos, ou ainda de ambas. As empresas

que adotam essa estratégia não fazem seus produtos para atender a indústria como um todo, elas

os fazem para atender necessidades específicas.

O autor considera a possibilidade da adoção das duas estratégias genéricas (custo e

diferenciação) simultaneamente, apesar de considerar pouco provável, pois por característica a

estratégia de diferenciação tende a ser mais custosa enquanto a de custo busca exatamente ao

contrário, implicando em trade-off.

As propostas de Porter são modelos, as empresas da realidade pOdelTIutilizar ferramentas

de mais de uma estratégia genérica, embora a maioria de suas práticas mostre em qual modelo ela

se enquadra.

Para Hitt et aI (2008) UlTIaelTIpreSaconsegue ter varttagem competitiva quando coloca em

prática "uma estratégia que os concorrentes não conseguem copiar ou acham custosa demais para

imitar" (HITT et aI, 2008, p.4). A organização pode concluir que atingiu uma ou mais vantagens

quando os concorrentes abandonam a idéia de imitá-la ou não obtiveram êxito em suas tentativas.

O autor observa tambélTI que não há vantagelTI competitiva permanente.

Segundo Vasconcelos e Cyrino (2000):

As teorias de Estratégia Empresarial que tratam da questão da vantagem competitiva
podem ser divididas em dois eixos principais. O primeiro eixo classifica os estudos
segundo sua concepção da origem da vantagem competitiva. Dois casos são, assim,
identificados: a) as teorias que consideram a vantagem competitiva como um atributo de
posicionamento, exterior à organização, derivado da estrutura da indústria, da dinâmica
da concorrência e do mercado e b) as que consideram a performance superior como um
fenômeno decorrente primariamente de caractensticas internas da organização.

(VASCONCELOS & CYRINO, 2000, p. 22)
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Na pesquisa de Vasconcelos e Cyrino foram levantados quatro modelos explicativos da

vantagem competitiva:

Tabela 1- Comparação de teorias sobre vantagem competitiva

- PROCESSOS DE CAPACIDADESORGANIZAÇAO
IW

RECURSOSDIMENSOES "INDUSTRIAL MERCADO DINAMICAS

Sustentável,
Sustentável,

Sustentável, Transitória e fundada sobre
Natureza da fundada no

fundada sobre cíclica, fundada em recursos em
vantagem exercício de

recursos estáveis. rendas de evolução Rendas
competitiva situações de quase-

Rendas ricardianas empreendedor ricardianas e de
monopólio.

empreendedor

Rotinas e processos

Fonte da Atratividade e Acesso privilegiado Inovação e . . .organIzacIonaIs

vantagem posicionamento da ' . "destruição capazes dea recursos unIcos

competitiva firma na indústria de dificil imitação criadora" regenerar a base de

recursos da firma

Fonte: Adaptado pelo autor (VASCONCELOS & CYRlNO, 2000, p. 35)
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3 AEMPRESA

Trata-se do lnaior complexo siderúrgico da América Latina, a Companhia Siderúrgica

Nacional, fundada em 9 de abril de 1941 pelo governo na pessoa do então presidente Getúlio

Vargas através de um acordo diplomático entre o Brasil e o Estados Unidos, suas operações se

iniciaram em 10 de outubro de 1946. A empresa foi privatizada em 1993 no programa de

desestatização do governo federal dos presidentes Fernando Collor de Melo e Itamar Franco.

Desde então a empresa vem se expandindo com aquisições e participações, hoje é capaz de
,

produzir 5,6 milhões de toneladas e possui cerca de 16 mil empregados. E uma empresa aberta

com ações nas bolsas de Nova York (NYSE) e de São Paulo (Bovespa). Considerado um dos

complexos siderúrgicos mais eficientes do mundo, possui cinco pilares de negócio: siderurgia,

mineração, logística, cimento e energia. Atualmente possui as unidades e participações:

- UPV - Usina Presidente Vargas (Volta Redonda/RJ)

- CSN Cimentos (Volta Redonda/RJ)

- CSN Porto Real (Porto Real/RJ)

- CSN Paraná (Araucária/PR)

- Metalic (Maracanaú/CE)

- CSN LLC (Terre Haute/IN -EUA)

- Lusosider (Aldeia de Paio Pires/Seixal- Portugal)

- Namisa/Casa de Pedra/Arcos/ERSA (Congonhas e Arcos/MG)

- Tenninal de Carvão - TECAR (Itaguaí/RJ)

- Terminal de Contêineres - Sepetiba TECON (Itaguaí/RJ)

- Transnordestina Logística (Fortaleza/CE)

- Geração de Energia Elétrica (CTE, Itá e Iguarapava)

- PRADA Distribuidora (São Paulo/SP, Pelotas/RS e Uberlândia/MG)

Possui ainda participações na MRS Logística S/A.
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A maior planta de produção é a UPV em tomo dela é que giram as demais unidades de

negócio. É líder na produção para diversos setores importantes da economia brasileira, como:

construção civil, embalagens, linha branca e fabricantes de motores e compressores. Tem

procurado se desenvolver como fornecedor da indústria automobilística, para tal vem atuando no

sistema Just-in-time e oferecendo soluções que atendem a necessidades específicas de cada

cliente. Seu mais recente produto é o CSN Stellcolors, aço pré-pintado usado em arquitetura,

comunicação visual e decoração, produto distribuído pela PRADA Distribuidora. A UPV fornece

a matéria-prima, bobinas de aço, para o beneficiamento em outras empresas do grupo, como na

CSN Paraná que produz três tipos de aço revestido de alto valor agregado e a CSN Porto Real

que fornece aços galvanizados principalmente para o setor automotivo.

A mineração tem sido um setor no qual a empresa vem fazendo grandes investimentos,

possuindo atualmente reservas em Minas Gerais e Rondônia, as minas desses estados fornecem a

matéria-prima para UPV aSSilTIcomo é comercializado o excedente no mercado. Para dar vazão a

esse processo a uma questão importante a logística a qual juntamente a mineração tem sido o

destino dos investimentos da organização em uma infra-estrutura ferroviária, com a

Transnordestina Logística, detentora da concessão da malha rodoviária do nordeste e

participações na MRS Logística e portuária com a atuação em Itaguaí com os tenninais de

granéis sólidos (TECAR) e de contêineres (Sepetiba TECON).

A CSN CilTIentos, localizada dentro da UPV, é uma nova unidade de negócio que utiliza

escória que produzida pelos alto-fomos da própria UPV. Em relação a energia a empresa tem a

preocupação em se manter auto-suficiente tendo na UPV uma Central Termoelétrica de

Cogeração de Energia (CTE) e mantém participações nas usinas hidrelétricas de Itá, em Santa

Catarina, e de Igarapava, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais.

A empresa tem COlTIOlnissão:

Destacar-se COITIO um ícone de empreendedorismo e cidadania para o Brasil e aumentar
o valor da empresa para os acionistas de forma sustentável, por meio do foco na
indústria siderúrgica, mineração e infraestrutura que propiciam vantagem competitiva
para o crescimento da empresa, oferecendo produtos e serviços de qualidade, atuando de
forma ética com empregados, fornecedores, clientes e comunidades onde opera e em
harmonia com o meio ambiente.

(Portal CSN, 2010)
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E atua cOInos valores:

Pautamos nossas ações pela ética e pela transparência;
Incentivamos o respeito às pessoas e a confiança mútua;
Zelamos por um ambiente seguro e saudável;
Defendemos uma atuação social e ambiental responsável;
Valorizamos a gestão integrada e o trabalho em equipe;
Priorizamos o compromisso com os acionistas;
Buscamos a satisfação e o reconhecimento dos clientes;
Estimamos a parceria com os fornecedores;
Consideramos a cultura da CSN o alicerce de nossa atuação.

(Portal CSN, 2010)

Nos relatórios anuais da eInpresa observam-se os objetivos de sua estratégia, que são: a

eficiência em custos, o aumento da rentabilidade e integralização vertical na expansão dos

negócios da companhia.
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4 METODOLOGIA

o trabalho em questão é Ulna pesquisa que visa entender quais são as características

culturais do maior complexo siderúrgico da América Latina através de um estudo de caso. Para

metrificar a cultura da empresa foi utilizado um questionário (Anexo 1) composto por uma parte

de identificação elaborada pelo autor e outra sendo o questionário IMEFACO (Inventário para

Medida dos Fatores de Cultura Organizacional) desenvolvido por Hofstede (1984). Sua versão

original visa compreender suas oito perspectivas e possuia adaptada 115 questões. No estudo

proposto serão analisadas quatro fatores de cultura organizacional. São eles: índice de distância

hierárquica (IDH), índice de individualismo X coletivismo (IND), índice de incerteza ou índice

de orientação para o futuro (OFUT) e índice de orientação a longo prazo ou índice de orientação

para realização (OREA). Esses fatores englobam 59 qllestões, esse formato de estudo foi

utilizado por Franzão (2007) entre outros autores.

4.1 Tipo de pesquisa

o trabalho é caracterizado como uma pesquisa exploratória qualitativa que visa perceber

através dos colaboradores da organização qual é tendência de comportamento no ambiente

organizacional.

o estudo de caso se restringe ao tema proposto, cultura organizacional, para tal foram

utilizados fontes primárias, questionários, e secundárias, informações de acesso público sobre a

empresa.
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4.2 População e amostra

A população são os funcionários da empresa objeto de estudo, que são em 16 mil. Para

definição da amostra foi utilizada a fórmula para cálculo de amostras para populações infinitas,

por se considerar lnais apropriada, devido a extensão da população.

Fórmula para cálculo de amostras de populações infinitas:

2
n==a .p.q

onde:

n == tamanho da amostra

cl = nível de confiança escolhido, espresso em número de desvios-padrão

p == percentage complementar (100 - p)

e2 == en40 máximo pennitido

Foram adotados um nível de confiança de 90% e um erro amostraI máximo permito de

10%, dessa forlna se obteve a necessidade aplicação de 68 questionários para os colaboradores da

empresa.

4.3 Técnicas para coleta de dados

Os procedimentos técnicos realizados foram:

- Pesquisa bibliográfica para levantamento do referencial teórico

- Pesquisa em relatórios financeiros públicos das empresas do setor

- Distribuição de questionários

Os questionários fora distribuídos no mês de novelnbro de 2010 em forma impressa (Anexo

1) e em meio eletrônico através da ferramenta do Google Docs, através de um link (Disponível

em: < https://spreadsheets.google.com/ viewform?formkey==dEo2eERGUOM3S2VGUklqMnZh

ZlAtSGc6MQ ». A alnostra foi feita por conveniência não probabilística.
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Os dados obtidos através dos questionários foram tabulados e analisados a partir do

software Microsoft Office Excel 2007®.

Para a tabulação é dado um valor a cada resposta, que segue a escala de 1 a 5, conforme

intensidade, nas questões positivas, ou seja, aquelas que reforçam o índice em questão, já para as

questões negativas, onde as afirmações vão contra o índice, a escala é invertida de 5 a 1. Após a

valoração das questões se obtém o índice através da média de todos os valores. As 59 questões do

IMEF ACO apresentadas se dividem conforme tabela 2.

Tabela 2 - Relação de Fatores de Cultura Organizacional e Questões

Fatores de Cultura Quantidade Positivas Negativas
Organizacional de Questões

,
8-9-11-13-14-20-26- 1-7-37-46Indice de Distância 18

Hierárquica (IDH) 31-34-35-39-41-42-56
,
fndice de 21-40-47-52-58 2-15-17 -24-27 -30-44-
Individualismo X 15 49-50-55
Coletivismo (IDV)
,

4-10-22-38-53-57 3-6-16-19- 29-51-59Indice de Orientação 13
para o Futuro (OFUT)
,
Indice de Orientação 5-12-18-23-28-32-33- 25
para Realização 13 36-43-45-48-54
(OREA)

"'"Fonte: Adaptado pelo autor (FRANZAO, 2007, p.30)

4.4 Caracterização da amostra

o questionário teve 75 respondentes. A primeira parte do questionário descreve o

entrevistado e a empresa, seguem as informações obtidas:
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Gráfico 1 - Sexo dos entrevistados

Fonte: Dados da pesquisa

Segundo o Gráfico 1 os entrevistados se dividem de forma equilibrada.
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Gráfico 2 - Grau de instrução:

Pode-se observar no Gráfico 2 que a maioria dos consultados possui superior completo.

+-------------------~-~,l~A~------~

5

O ~
Segundo grau

completo
Superior incompleto Superior completo Pós-graduação

Gráfico 2 - Grau de instrução

Fonte: Dados da pesquisa
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,
Gráfico 3 - rea de atuação na empresa

Gerencial
3
4%

,
Gráfico 3 - Area de atuação na empresa

Fonte: Dados da pesquisa

A divisão entre as áreas da organização mostra que a maioria expressiva dos respondentes

é da área administrativa, o que dá a pesquisa um viés pelo olhar desta área, o que pode ser

observado no Gráfico 3. Esta área é a responsável pela parte tática da estratégia, a que implanta

as atividades que permitirão que se atinja os objetivos estratégicos definidos pela área gerencial.
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Gráfico 4 - Tempo de empresa
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mais de 10 anos de 5 a 10 anos de 3 a 5 anos até 3 anos

Gráfico 4 - Tempo de empresa

Fonte: Dados da pesquisa

o Gráfico 4 mostra uma parcela considerável de colaboradores com menos de três anos, a

pesquisa feita por acessibilidade contempla recém admitidos em primarizações e ex estagiários o

que pode deturpar um pouco a visão deste grupo.
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Gráfico 5 - Colaboradores que passaram por treinamento inicial

•Im

73%

Gráfico 5 - Colaboradores que passaram por treinamento inicial

Fonte: Dados da pesquisa

o treinamento inicial ocorreu em 73% dos entrevistados segundo o Gráfico 5.

Tabela 3 - Frequência que a empresa oferece oportunidade de aprendizagem

Nunca O 0%
Raramente 10 13%
,
As vezes 31 41%
Quase sempre 26 35%
Sempre 8 11%

Total 75 100%
Fonte: Dados da pesquisa

Os entrevistados consideram que a empresa oferece oportunidade de aprendizagem às

vezes ou quase sempre, somando 76% das respostas, conforme Tabela 3.
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Tabela 4 - Frequência que a empresa oferece oportunidade de melhorar de função

Nunca O 0%
Raralnente 10 13%
,
As vezes 32 43%
Quase selnpre 19 25%
Sempre 14 19%

Total 75 100%
Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 4 mostra que os entrevistados consideram que a empresa oferece oportunidade

de melhorar de função às vezes, quase sempre ou sempre, somando 87% das respostas.

Tabela 5 - Frequência que a empresa oferece oportunidade de melhorar o salário

Nunca O 0%
Raramente 32 43%
,
As vezes 22 29%
Quase sempre 15 20%
Sempre 6 8%

Total 75 100%
Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 5 mostra que para os entrevistados a empresa oferece oportunidade de melhorar

de salário raramente ou às vezes, somando 72% das respostas.

Tabela 6 - As instalações gerais de empresa

Péssilnas O 0%
Ruins 1 1%
Regulares 18 24%
Boas 42 56%
,
Otimas 14 19%

Total 75 100%
Fonte: Dados da pesquisa

Os entrevistados consideram as instalações da empresa boas, com 56% das respostas,

conforme observado na Tabela 6.



Tabela 7 - Os equipamentos que são utilizados no trabalho

Péssimos O 0%
Ruins 5 7%
Regulares 9 12%
Bons 49 65%
,
Otimos 12 16%

Total 75 100%
Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 7 mostra que os colaboradores que responderam o questionários consideram os

equipamentos de trabalho bons em 65% das respostas.

O perfil predominante de respondentes do questionário é do sexo masculino, possui

superior completo, atua na área administrativa, possui menos de 3 ou mais de 10 anos de empresa

e passou por um treinamento inicial. Percebem a empresa como organização que oferece algumas

vezes oportunidade de aprendizagem e de lnelhorar de função, raramente de melhorar de salário e

que as instalações e equipamentos disponibilizados pela empresa são bons.
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-5 RESULTADOS E DISCUSSOES

Para mensurar o desempenho da COlnpanhia Siderúrgica Nacional o

desempenho no mercado de ações. A perfoffilance comparativa é a da Ibovespa, C"'..L1l..1.i.JI.'~""'Ã

índice mais importante de desempenho médio do mercado de ações brasileiro. O '

demonstrar qual é comportamento dos papéis negociados no mercado, ele existe de

não teve sua metodologia alterada o que lhe dá a confiabilidade do mercado, atra ' -

trajetória é possível observar o desenvolvilnento e fatos marcantes da economia brasile·

como o desenvolvimento das empresas brasileiras.

A CSN divulga em seus relatórios de resultados um comparativo do seu desempe

relação ao Ibovespa, a empresa já chegou a atingir uma valorização cinco vezes maior do q e

seu

do o

sca

8 e

ua
.
Im

índice médio do mercado. Atualmente, após a recuperação da crise do mercado intemaciona a

empresa apresenta um retomo ao acionista três vezes maior do que o Ibovespa, mostrando q e

está com seu desenvolvimento a frente do mercado.
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Figura 1 - Comparativo CSN x IBOVESPA x Indice da Siderurgia (2001 a 2004)

Fonte: Relatório Anual de 2004, Portal de relações com investidores da CSN.

,
A Figura 1 contém um gráfico que mostra a performances no mercado, da CSN, do lndice

,
Bovespa, que mede a média do mercado, e um lndice da Siderurgia que é um consolidado do

comportamento das cotações das empresas deste mercado, durante o período de 2001 a 2004.

Neste gráfico podemos observar a CSN a frente dos dois índices comparativos, com um

crescimento constante à partir de maio de 2003.

EC•UFF· De· 8T· Bibliotecado t rrao
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Performance: CS xlBOVESPA

Nos últimos 5 anos, as acôes da CSN apresentaram um
retorno ao acionista de 361 h mais que o triplo da

700 a orizacão de 120':'édo IBOVESPAno mesmo penodo ..
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Figura 2 - Performance: CSN x IBOVESPA (2005 a 2010)

Fonte: Relatório de Resultados do 3° trimestre de 2010, Portal de relações com investidores da CSN.

A Figura 2 contém um gráfico que compara a CSN com o índice médio do mercado

brasileiro, IBOVESP A, no período de 2005 a 2010. Neste gráfico podemos observar a que o

desempenho da CSN é superior a média do mercado, com um crescimento expressivo à partir de

março de 2007 que foi rompido com a crise econômica internacional no fim de 2008, porém, logo

depois observamos a retomada do crescimento da CSN no mercado.

O bom desempenho no mercado de capitais é resultado de sua estratégia ofensiva e busca

constante de melhorar o seu desempenho no mercado, gerando vantagem competitiva, reforçando

sua estratégia, custo, e reforçando competências, como a facilidade de integrar negócios que

englobam matéria prima, processos, e manufatura. Este desempenho demonstra que suas práticas

se mantém alinhadas ao seu valor "Priorizamos o compromisso com os acionistas" (Portal CSN,

2010).

Para entender-se o desempenho da organização na indústria podemos observar alguns

índices de rentabilidade propostos por Gitman (1997)
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A Margem líquida é calculada através da divisão do lucro líquido pelas vendas líquidas e

demonstra a porcentagem que a empresa consegue obter de lucro em suas vendas.

Tabela 8 - Margem Líquida

MARGEM
2009 Média, 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

LIQUIDA

CSN 51,18% 7,53% -3,78% 14,78% 20,22% 19,98% 12,91% 33,76% 54,97% 29,59% 24,12%

GERDAU 7,66% 9,28% 8,93% 9,39% 16,51% 15,27% 16,46% 14,13% 11,80% 3,78% 11,32%

USIMINAS 5,39% 5,01% -4,90% 15,08% 24,66% 30,05% 20,26% 22,94% 20,53% 12,30% 15,13%

Fonte: Dados dos portais de relações com inve tidores das empresas

A Margem líquida talvez seja o grande medidor de um dos principais objetivos estratégicos

da CSN, que é a rentabilidade, neste índice observa-se a empresa com o maior índice

demonstrando que de fato na comercialização de seus produtos a empresa tem conseguido um

maior percentual de lucro, conforme Tabela 8.

A Rentabilidade do ativo é calculada através da divisão do lucro líquido pelo ativo e

demonstra a porcentagem que se obtéln de lucro em relação ao ativo da empresa.

Tabela 9 - Rentabilidade do Ativo

RENTABILI
DA DE DO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Média
ATIVO

CSN 11,48% 2,23% -1,28% 4,58% 8,02% 8,27% 4,66% 10,92% 16,39% 7,91% 7,32%
GERDAU 5,76% 5,59% 5,66% 8,79% 17,33% 14,83% 13,49% 10,36% 8,37% 2,25% 9,24%
USIMINAS 1,65% 1,78% -2,09% 8,39% 17,79% 21,54% 13,45% 15,32% 11,69% 5,22% 9,47%

Fonte: Dados dos portais de relações com inve tidores das empresas

A Tabela 9 mostra na média a CSN com o índice um pouco inferior as outras duas

companhias, porém podemos observar que a empresa à partir de 2002, ano de prejuízo para as

duas companhias ex estatais, CSN e USIMINAS, vem mantendo um crescimento deste índice

superando as outras empresas nos anos de 2008 e 2009, neste último os índices se reduzem

devido a crise financeira internacional, mesmo assim a relação dos índices entre as empresas

continua o mesmo, em pritneiro lugar a CSN seguido da USIMINAS e GERDAU

respectivamente.
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A Rentabilidade do patrimônio líquido é calculada através da divisão do lucro líquido pelo

patrimônio líquido e delnonstra a porcentageln que se obtéln de lucro conforme as fontes de

recursos, através deste índice é possível perceber o quanto de lucro é destinado aos acionistas.

Tabela 10 - Rentabilidade do Patrimônio Líquido

RENTABILI
DA DE DO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Média

PL-
CSN 30,93% 5,86% -3,98% 13,90% 29,78% 30,98% 19,06% 38,09% 85,56% 46,16% 29,63%
GERDAU 16,83% 20,34% 18,50% 25, 84<7ó 42,49% 32,00% 30,04% 69,10% 19,75% 4,56% 27,94%
USIMINAS 6,09% 7,28% -10,71% 32,66% 50,74% 44,77% 24,15% 25,43% 21,45% 8,83% 21,07%

Fonte: Dados dos potiais de relações com investidores das empresas

Na Tabela 10 a CSN demonstra um índice melhor do que as outras companhias na média, e

nos últimos dois anos expressivamente maior, com 85,56% em 2008 e 46,16% em 2009, sendo

quatro vezes maior do que a segunda colocada em 2008 e cinco vezes em 2009. Isso demonstra

que a CSN tem sido eficiente eln gerar lucro a partir de suas fontes de recursos de forma superior

aos concorrentes.

o comportamento médio dos índices pode variar com as companhias ocupando diferentes

posições nas relações entre as lnédias, porém os índices mostram a CSN com números superiores

em 2008 e 2009 em todos os índices de rentabilidade. Esse resultado demonstra que o objetivo

estratégico da companhia, a busca pela rentabilidade, vem sendo atingido.

A segunda parte do questionário foi baseada nos itens levantados por Hofstede (1984). Para

entender como os índices foral11 elaborados foram escolhidas as cinco questões com maior

concentração de respostas, as questões foraln retiradas do Anexo 2. As questões relativas ao
,
Indice de Distância Hierárquica (IDH) podem ser observadas na Tabela 11:



Tabela tI - Resultados expressivos de ID"

13 - Há uma clara distinção entre os níveis hierárquicos?

Sempre 10,67% Quase sempre 68,00% Às vezes 10,67% Raramente 5,33% Nunca 5,33%

9 - As pessoas em posição hierárquica mais alta têm mais privilégios?

Sempre 30,67% Quase sempre 48,00% Às vezes 10,67% F~aramente 2,67% Nunca 8,00%

39 - Os funcionários têm receio de expressar desacordo face aos seus superiores?

Sempre 10,67% Quase sempre 24,00% Às vezes 17,33% Raramente 0,00% Nunca 48,00%

26 - Os superiores devem sempre tomar a iniciativa?

Sempre 4,00% Quase sempre 13,33% Às vezes 12,00% Raramente 9,33% Nunca 61,33%

34 - É clara a centralização do poder?

Sempre
,

4,00% Nunca 14,67%14,67% Quase sempre 42,67% As vezes 24,00% Raramente

Fonte: Dados da pesquisa

As questões apresentadas na tabela 11 demonstraln que existe sim um certo grau de

distância hierárquica, que se deve a estrutura ampla que existe numa empresa de 16.000

funcionários, ao mesmo tempo que demonstra que os subalternos tem uma certa liberdade de

acesso e são em sua maioria independentes para tomar iniciativas.
,

As questões relativas ao Indice de Illdividualismo (IDV) constam na Tabela 12:

Tabela 12 - Resultados expressivos de IDV

58 - Existe considerável liberdade para executar o trabalho a sua maneira pessoal?

Sempre 0,00% Quase sempre 50,67% Às vezes 29,33% Raramente 5,33% Nunca 14,67%

44 - A forma de remunerar funcionários e chefes visa mais os interesses coletivos?

Sempre 1,33% Quase sempre 12,00% Às vezes 36,00% Haramente 9,33% Nunca 41,33%

2 - Os funcionários usam de cooperação e colaboração nas suas relações profissionais?

Sempre 6,67% Quase sempre 78,67% Às vezes 10,67% Raramente 2,67% Nunca 1,33%

47 - As pessoas trabalham somente em projetos individuais?

Sempre 4,00% Quase sempre 0,00% Às vezes 16,00% Raramente 9,33% Nunca 70,67%

50 - Valoriza-se o espírito de grupo, mesmo que os objetivos individuais sejam prejudicados?

Sempre 2,67% Quase sempre 17,33% Às vezes 42,67% Raramente 4,00% I Nunca 33,33% I-
Fonte: Dados da pesquisa
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Na Tabela 12 podemos observar que os colaboradores se sentem livres para trabalhar e

procuram trabalhar elTIprojetos coletivos assim como ajudar uns aos outros que demonstra

coletividade, ao mesmo tem que existem questões que ressaltaln a individualidade como a não

valorização do espírito de grupo e a questão da remuneraçã,o que não é vista como decidida para

o interesse coletivo.
,

As questões relativas ao lndice de Orientação para o Futuro (OFUT) podem ser

observadas na Tabela 13:

Tabela 13 - Resultados expressivos de OFUT

59 - Não adianta planejar, porque as coisas acabam acontecendo de uma maneira que não se tem
controle sobre elas?

Sempre 0,00% Quase sempre
,

70,67%4,00% As 'vezes 14,67% Raramente 10,67% Nunca

53 - O planejamento das atividades é sempre altamente valorizado?

Sempre 5,33% Quase sempre
,

56,00% As \tezes 25,33% Raramente 1,33% Nunca 12,00%

6 - As coisas aqui sempre são terminadas depois do prazo?

Sempre 0,00% Quase sempre
,

13,33% As 'vezes 21,33% Raramente 13,33% Nunca 52,00%

16 - Se você cumprir os prazos, muito bem, se não cumprir, não acontece nada?

Sempre 0,00% Quase sempre
,

6,67% As 'vezes 20,00% Raramente 22,67% Nunca 50,67%

19 - O correto é deixar como está, para ver como é que fica?

Sempre 4,00% Quase sempre
,

8,00% As 'vezes 10,67% Raramente 30,67% Nunca 46,67%

Fonte: Dados da pesquisa

Em relação ao OFUT observa-se elTItodas as questões com resultado mais expressivo a

tendência a orientação para o futuro, com as respostas que valorizam o planejamento, prazo e

iniciativa.
,

As questões relativas ao lndice de Orientação para a Realização (OREA) podem ser

observadas na Tabela 14:
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Tabela 14 - Resultados expressivos do OREA

23 - As pessoas sentem uma grande necessidade de melhorar seu resultado?
,

34,67% Raramente 0,00% Nunca 8,00%Sempre 6,67% Quase sempre 50,67% As vezes

25 - Procurar inovar, buscando melhorar o desempenho, é muito mal visto?
,

20,00% Raramente 20,00% Nunca 49,33%Sempre 5,33% Quase sempre 5,33% As vezes

33 - Existem muitas tarefas que exigem bastante e nas quais~;e pode obter um sentimento de
realização pessoal?

,
10,67% Raramente 6,67% Nunca 30,67%Sempre 2,67% Quase sempre 49,33% As vezes

45 - A maioria das pessoas trabalha duro e com determinação?
,

26,67% Raramente 2,67% Nunca 14,67%Sempre 8,00% Quase sempre 48,00% As vezes

54 - As pessoas sempre buscam a qualidade através de cada uma de suas ações?

Sempre
,

1,33% Nunca 14,67%9,33% Quase sempre 48,00% As vezes 26,67% Raramente

Fonte: Dados da pesquisa

A Tabela 14 nos lTIOstraque a organização tem uma tendência à orientação para o

resultado, pois as questões demonstralTI que os colaboradores têm necessidade de melhora do

resultado, estímulo a inovação, a realização pessoal no trabalho, ao trabalho duro, e a busca da

qualidade no dia a dia.

Os índices de IDH e IDV possuem respostas expressivas que reforçam e que diminuem o

índice, já os índices de OFUT e OREA todas as questões COInmaior concentração de resposta

valorizam o índice. Para visualizar qual é o resultado geral, que leva em consideração todas as

questões temos a elaboração de um índice que será comparado ao índice médio das empresas

brasileiras para entender como é o comportalnento da cultura da CSN elTIrelação as empresas em

geral do Brasil, os índices estão na Tabela 15, onde a diferença percentual é em relação a
, ,

tendência do índice. O IDH (lndice de Distância Hierárquica) e o IDV (Indice de Individualismo)

são índices negativos, onde quanto menor o valor, maior é desempenho cultural da organização,
, ,

enquanto o OFUT (lndice de Orientação para o Futuro) e o OREA (Indice de Orientação para a

Realização) funcionam ao contrário, são índices positivos, onde quanto lnaior o valor melhor o

desempenho cultural da organização.



Tabela 15 - Comparação dos resultados da pesquisa e os índices brasilei o
, ,
Indice da Indices Diferença
Siderúrgica brasileiros percentual

IDH 3 15 3,89 23%
IDV 2,69 2,89 7,4%
OFUT 3,39 2,87 18%
OREA 3,17 3,03 4,6%

Fonte: Dados da pesquisa e Índices brasileiros (HOUSE, 2004 apud FRANZÃO, 2007)

Os resultados da tabela 15 podem ser compreendidos nos próximos parágrafos.

O IDH da siderúrgica é 3,15, está acima da média do índice, 2,5, porém está abaixo da

média nacional, 3,89, apresentando um desempenho superior em 23%, isso significa que a

empresa meSlTIOnUIn ambiente onde a tendência de grande distância hierárquica é forte,

conseguiu colocar em prática junto COInos seus colaboradores um ambiente com reduzida

distância hierárquica. O que isso ilnpulsiona na implantação de estratégias? Os funcionários têm

certa facilidade de acesso a seus superiores o que dá a eles maior grau de responsabilidade sobre

o resultado ao mesmo teInpo que permite que eles colaborem mais, influenciando na forma como

as decisões são tOInadas, lnelhorando assim a qualidade das mesmas. Os colaboradores passam a

ser mais independentes e responsáveis, praticando com mais intensidade o que determinam as
,

diretrizes estratégicas. E possível observar na elnpresa as equipes de escritório organizadas em

layouts abertos, sem divisórias, o que demonstra a integração e o fácil acesso a superiores de

cargo de média gerência, coordenadores, que se encontram no mesmo espaço dos subordinados.

A característica do IDH está presente em um dos valores da organização "Incentivamos o

respeito às pessoas e a confiança mútua".

O IDV da empresa é 2,69, próximo a média do índice e inferior a lnédia brasileira em 7,4%,

o que den10nstra que os indivíduos da organização são menos individualistas que a maioria dos

brasileiros, o coletivismo é a existência de grupos mais coesos onde se compartilham os mesmos

posicionamentos isso faz com que a cultura da organização seja mais forte e uniforme. Uma

constatação dessa característica é o desenvolvido sindicato composto por metalúrgicos. A

característica mensurada encontra-se presente nos valores da organização através dos dizeres

"Valorizamos a gestão integrada e o trabalho em equipe".
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o OFUT da empresa é 3,39, acima da média do índice e superior a média brasileira em

18%, a tendência indica que as práticas dos colaboradores da organização são mais orientadas

para o longo prazo do que a dos brasileiros eITIgeral, essa característica é benéfica a implantação

de um planejamento estratégico, que suas etapas se dão ao longo do tempo em busca de um

objetivo no futuro. É possível observar a disseminação das orientações sobre os objetivos que se

desdobram a cada equipe de trabalho ao longo do tempo. Uma tentativa de reforçar esse índice

pode ser encontrada eIn um de seus valores HDefendemos uma atuação social e ambiental

responsável".

O OREA da eInpresa é 3 17 acüTIa da média do índice e superior a média brasileira em

4,6%. A característica mensurada pelo índice de orientação a realização contribui com a

estratégia da organização a medida que demonstra a propensão dos colaboradores em realizar, em

tomar atitude mais assertivas o que os comprometem com o resultado das práticas orientadas

pela estratégia da organização. Podemos observar esse reforço a essa característica através dos

supervisores de produção assim como nas premiações internas sobre segurança e

desenvolvimento que valorizam aqueles que trabalham para obter realizações. Também

encontramos este reforço em um dos valores da organização, HPriorizalTIos o compromisso com

os acionistas".

Interessante destacar que houve um grau de concentração das respostas, ou seja, cada

questão respondida teve boa parte de respostas iguais. A opção n1ais respondida nas questões teve

em média adesão de 44,95% das respostas, e a segunda 28,02% das respostas, seguidas da

terceira com 16,23%, a quarta com 8,11% e a quinta COITI2,69%. Observa-se que a organização é

percebida de fonna semelhante pela lnaioria dos colaboradores.

Todos os índices da empresa apresentam resultados mais propensos do que a média

brasileira a implantação bem sucedida de estratégias, essa propensão é reforçada pela força da

cultura, constatada pela concentração de respostas eITIcada questão. A empresa reconhece sua

cultura COlTIOvantagem competitiva quando a menciona em seus valores com o dizer

"Consideramos a cultura da CSN o alicerce de nossa atuação".
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-6 CONCLUSAO

As empresas de sucesso pOSSUelTIfoco estratégico e cultura forte, sabem onde querem

chegar e o que precisam fazer para atingirem seus objetivos. O objetivo da CSN é se destacar no

mercado, porém nUlTImercado de commodities onde o custo é fundamental, talvez por isso não

ofereça tantas oportunidades de crescimento ao mesmo tempo possui uma cultura forte, estratégia

bem definida e conseqüentel11ente atinge seu objetivo, sucesso no mercado. Os dados da

avaliação econômico-financeira comprovam que a visão da CSN, que é a conquista da liderança

em custo e alta rentabilidade é atingida.

Johann (2004) cita em seu livro as conclusões obtidas no estudo da Harvard Business

School e Stanford University que provaram que "UlTIdos maiores responsáveis por vantagens

competitivas de longo prazo [são] advindas do cOlnprometimento das pessoas com os valores e as

práticas de suas empresas" (JOHANN, 2004, p.4) esse fato pode ser observado no caso estudado

onde os resultados obtidos com as respostas dos colaboradores vão de encontro com o que

sugerem os valores da organização.

Apesar de obSerValTIOSque a empresa não oferece lTIuitasoportunidades, de aprendizado,

melhoria de função e salário, ela oferece Ulna infra-estrutura considerada boa pela maioria dos

entrevistados.

Os índices de cultura organizacional obtidos na pesquisa são mais positivos do que a média

brasileira, o que mostra que de fato a cultura presente na empresa é mais favorável ao

desenvolvimento da meSlna do que a cultura presente no seu entorno, assim como os seus

resultados obtidos junto ao mercado de ações também são superiores a média brasileira e sua

rentabilidade, destacada dentro os seus objetivos estratégicos, também é mais elevada do que

outras empresas do setor.



Nos quesitos observados, desempenho e cultura orgal1izacional, a siderúrgica está a frente

atingindo seus objetivos. O seu sucesso é resultado de sua estratégia, que por sua vez se faz valer

com base na cultura da organização, que é reflexo de cada colaborador interagindo num todo.

Essa relação da estratégia adotada pela CSN pode ser observada em sua missão e valores, a

existência da cultura nesse processo é visualizada nas características apontadas pelos índices,

sendo descritas nos valores da empresa. A CSN reconhece a cultura de sua empresa como

importante quando a menciona em seus valores no dizer: "Consideramos a cultura da CSN o

alicerce de nossa atuação", mesmo sendo Ulna cultura que evidencie liderança em custos.

Conclui-se que, sim, a cultura organizacional, estratégia e vantagem competitiva, estão

entrelaçadas numa relação de causalidade onde a cultura existe independente da vontade da

gestão, a estratégia ocorre por iniciativa dos dirigentes, estes devem aproveitar as características

da cultura para fazer valer a estratégia no intuito de criar vantagem competitiva para atingir o

sucesso da organização. A cultura organizacional pode vir a ser vantagem competitiva quando se

toma facilitador da implantação de estratégias.



-7 CONSIDERAÇOES FINAIS

7.1 Limitações do trabalho

o trabalho em questão se restringiu a uma única elnpresa, sendo assim seus resultados não

podem ser generalizados a outras organizações. A pesquisa foi feita por acessibilidade o que

permitiu uma visão da subcultura existente na área administrativa da companhia uma vez que

83% dos respondentes atuavam nesta área, não podendo ser admitido a expansão do resultado

para a organização como UlTI todo.

7.2 Propostas para futuros trabalhos

Existem algumas possibilidades de estudos derivados deste, são eles:

• A realização do mesmo estudo em outras organizações do setor para futura

conclusão e análise.

• A realização do estudo na mesma organização contemplando outras subculturas

afim de associar as culturas presentes na área operacional, administrativa e gerencial

para que se cOlnpreenda a relação das subculturas com o desenvolvimento e

implantação das estratégias e seus objetivos operacionais, táticos e estratégicos.
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9 ANEXOS

9.1 Anexo 1 - Questionário - Cultura Organizacional



Questionário - Cultura Organizacional

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO

Estamos interessados em suas crenças e opiniões sobre as normas, valores e práticas da
empresa onde você trabalha. Queremos entender a maneira de ser da organização e não
como você gostaria que ela fosse. Por favor, não deixe nenhum item serra resposta. Saiba
também que não existem respostas certas ou erradas e que você não será identificado.
Este questionário fornecerá informações para elaboração de um Trabalho de Conclusão do Curso de
Administração da Universidade Federal Fluminense.

1-Qual o nome da empresa onde trabalha?

R.: ~I 1

2-Qual o seu sexo?

DFeminino DMasculino

Segundo grau completo
t--I

Superior incompleto
t--t

Superior completo
••••••••

D Pós-graduação

5-Em qual área da empresa você trabalha?

D Operacional DAdministrativa D Gerencial

6-Há quanto tempo trabalha nesta empresa?

R·: •.••I .....•1

7-Ao entrar na empresa, você passou por um período de treinamento inicial?

DSIM

8-A empresa onde você trabalha oferece oportunidade de treinamento ou aprendizagem
de coisas novas?

DSempre DOuase sempre DÀs vezes DRararnente DNunca

9-A empresa onde você trabalha oferece oportunidade de melhorar a função?

DSempre DQuase sempre DÀs vezes DRaramente DNunca

10-A empresa onde você trabalha oferece oportunidade de melhorar o salário?

DSempre DOuase sempre DÀs vezes DRaramente DNunca

11-As instalações gerais da empresa (prédio, móveis, ... ) são:

D Ótimas D Boas D Regulares D Ruins D Péssimas/inexisten es

12-Os equipamentos (material, ferramentas, máquinas, ..) quo você utiliza no seu trabalho

DÓtimos DBons D Regulares D Ruins D Péssimos/inexistentes



PARTE 11.. IMEFACO - Inventário para Medida dos Fatores da Cultura Organizacional
Para a segunda parte utilize o código:

mTotalmente [i]De acordo
de acordo

mEm dúvida mEm desacordo rnTotalmente
em desacordo

-
1) A influência exercida por uma pessoa é baseada primeiramente na sua competência?

2) Os funcionários usam de cooperação e colaboração nas suas relações profissionais?

3) Os chefes sempre pedem os serviços em cima da hora?

4) Os funcionários são encorajados a se prepararem para eventos futuros?

5) É valorizado o desempenho profissional dos funcionários?

6) As coisas aqui sempre são terminadas depois do prazo?

7) Os funcionários têm liberdade para questionar as ordens de seus dirigentes, quando
discordam deles?
,

8) E altamente inconveniente questionar a autoridade administrativa?

9) As pessoas em posição hierárquica mais alta têm mais privilégios?

10) As pessoas planejam-se para o futuro?

11) Espera-se que as pessoas atendam aos seus dirigentes sem questionamento?

12) Há recompensa para a busca da excelência e a melhoria do desempenho?

13) Há uma clara distinção entre os níveis hierárquicos?

14) O poder prevalece sobre o direito?

15) Há um grande esforço para que os interesses das pessoas e da organização coincidam?

16) Se você cumprir os prazos, muito bem, se não cumprir, não acontece nada?

17) A igualdade é o valor mais importante?

18) A maioria das pessoas determina, por si mesmas, objetivos desafiadores com relação ao
trabalho Que executam?

19) O correto é deixar como está, para ver como é que fica?

20) As pessoas fazem o que é pedido, mesmo que não concordem?

21) Os interesses individuais estão acima dos interesses coletivos?

22) Existe um alto grau de encorajamento para o f turo?

23) As pessoas sentem uma grande necessidade e melhorar seu resultado?

24) O grupo é mais valorizado que o indivíduo?

25) Procurar inovar, buscando melhorar o desem en o é muito mal ·s o?

26) Os superiores devem sempre tomar a iniciativa?

27) As decisões são tomadas após a obtenção do conse so?

28) As pessoas são encorajadas a se esforçarem, continuamente, para me horar o seu
desempenho?

29) A norma é aceitar o estado atual das coisas?

30) Deve-se manter a harmonia, evitando-se confrontos diretos en re as pessoas?

NA EMPRESA ONDE TRABALHO:
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mTotalmente [I]De acordo
de acordo

[1]Emdúvida [IJEm desacordo [1]Totalmente
em desacordo

NA EMPRESA ONDE TRABALHO:

31)
As pessoas em posição de direção tentam aumentar sua distância social dos indivíduos
menos poderosos?

32) Existe um grande encorajamento para a aprendizagem?

33)
Existem muitas tarefas que exigem bastante e nas quais se pode obter um sentimento de
realização pessoal?
,

34) E clara a centralização do poder?

35) As posições mais altas têm privilégios diferentes daqueles das posições mais baixas?

36) A maior parte das pessoas preocupam-se em aprender novas tarefas?

37) Existem chefes que reúnem o grupo para tomar decisões importantes, estimulando a
discussão e acatando a decisão da maioria?

38) A norma é planejar para o futuro?

39) Os funcionários têm receio de expressar desacordo face aos seus superiores?

40) As relações de competição profissional entre funcionários são claramente percebidas?

41) Há uma grande diferença salarial entre a alta direção e a base da organização?

42) Existem vagas de estacionamento reservadas para os cargos mais altos da administração?
I
I

43) Observa-se nitidamente uma preocupação em recompensar as pessoas pelos resul ados e
realizações?

44) A forma de remunerar funcionários e chefes visa mais os interes es cole ivos?

45) A maioria das pessoas trabalha duro e com determinação?

46) Os funcionários têm acesso direto às pessoas em posição h"erár uica su e "or?

47) As pessoas trabalham somer.te em projetos individuais?

48) As recompensas, em grande parte, são baseadas so e e o esempenho eficiente?

As pessoas acreditam que aquelas que são " o 'osas id~ eve ·am ajudar aquelas que49) a
itiveram menos sorte?

50) Valoriza-se o espírito de grupo, mes . os ., . ,'duais sejam prejudicados?o e os o e

51) As pessoas preocupam-se só com o pese e?

52) Poderia ser aplicada perfeitamen e a máxi a ca a por si e Deus por todos"

53) O planejamento das atividades é semp e a e e alorizado?

54) As pessoas sempre buscam a qualidade a
,

e cada uma de suas ações?aves
,

55) E muito importante ser bem aceito pelos e b os o grupo?

56) A influência exercida por uma pessoa é basea a p "meiramente na autoridade de sua
posição?

57) Os funcionários são encorajados a investir no desempenho profissional?

58) Existe considerável liberdade para executar o trabalho a sua lnaneira pessoal?

59) Não adianta planejar, porque as coisas acabam acontecendo de uma maneira que não se
tem controle sobre elas?

MUITO OBRIGADO!



9.2 Anexo 2 - Percentual de respostas por questão



-PERCENTUAL DE RESPOSTAS POR QUEST AO
QUESTÕES RELATIVAS AO IDH (íNDICE DE DISTÂNICA HIERÁRQUICA)

- QUESTÕES POSITIVAS -(AUMENTAM O íNDICE)

8 - É altamente inconveniente questionar a autoridade administrativa?

Sempre 8,00% Quase sempre 12,00% Às vezes 30,67% Raramente 5,33% Nunca 44,00%

9 - As pessoas em posição hierárquica mais alta têm mais privilégios?

Sempre 30,67% Quase sempre 48,00% Às vezes 10,67% Raramente 2,67% Nunca 8,00%

11 - Espera-se que as pessoas atendam aos seus dirigentes sem questionamento?

Sempre 5,33% Quase sempre 33,33% Às vezes 26,67% Raramente 2,67% I Nunca 32,00% I
13 - Há uma clara distinção entre os níveis hierárquicos?

Sempre 10,67% Quase sempre 68,00% Às vezes 10,67% Raramente 5,33% Nunca 5,33%

14 - O poder prevalece sobre o direito?
,

0,00% Nunca 40,00%Sempre 17,33% Quase sempre 30,67% As vezes 12,00% Raramente

20 - As pessoas fazem o que é pedido, mesmo que não concorde'm?

Sempre 5,33% Quase sempre 44,00% Às vezes 45,33% Raramente 2,67% Nunca 2,67%

26 - Os superiores devem sempre tomar a iniciativa?

Sempre 4,00% Quase sempre 13,33% Às vezes 12,00% Raramente 9,33% I Nunca 61,33% I
31 - As pessoas em posição de direção tentam aumentar sua distância social dos indivíduos menos

d ?po erosos.

Sempre 6,67% Quase sempre 13,33% Às vezes 44,00% Raramente 10,67% Nunca 25,33%

34 - É clara a centralização do poder?

Sempre 14,67% Quase sempre 42,67% Às vezes 24,00% Raramente 4,00% I Nunca 14,67% I
35 - As posições mais altas têm pr"vilégios diferentes daqueles dílS posições mais baixas?

Sempre 21,33% Quase sempre 40,00% Às \€zes 14,67% Raramente 6,67% Nunca 17,33%

39 - Os funcionários têm receio de exp essa desacor o face aos seus super·ores?

Sempre 10,67% Quase sempre
,

7 330' I24,00% s zes "/0 Rara e te O000/0 . unca 48,00%
!

Sempre 36,00% Quase sempre 40,00% Às vezes

bse o ga ·zação?41 - Há uma grande diferença salarial entre a ai

670/0 Rara nca

42 - Existem vagas de estacionamento reserva a a a os ca 90 ais a "nistração?

Sempre 26,67% Quase sempre 38,67% Às vezes 22 67% Rarame e 5,33% Nunca 6,67%

56 - A influência exercida por uma pessoa é baseada rimei am3 na autoridade de sua posição?

Sempre 16,00% Quase sempre
,

34,67% As vezes 20 00% . Raramente 4,00% Nunca 25,33%



- QUESTÕES NEGATIVAS - (DIMINUEM O íNDICE)

1 -A influência exercida por uma pessoa é baseada primeiramente na sua competência?

Sempre 5,33% Quase sempre 54,67% Às vezes 29,33% Raramente 2,67% 1 Nunca 8,00% I
7 - Os funcionários têm liberdade para questionar as ordens de seus dirigentes, quando discordam
.• I ."\

2,67% 1 ISempre 2,67% Quase sempre 42,67% Às vezes 34,67% Raramente Nunca 17,33%

37 - Existem chefes que reúnem o grupo para tomar decisões irrlporta ntes, estimulando a discussão e
acatando a decisão da maioria?

Sempre 10,67% Quase sempre 37,33% Às vezes 30,67% Raramente 4,00% Nunca 17,33%

46 - Os funcionários têm acesso direto às pessoas em posição hierárquica superior?

Sempre 6,67% Quase sempre 60,00% Às vezes 22,67% Raramente 2,67% 1 Nunca 8,00%
1

QUESTÕES RELATIVAS AO IDV (íNDICE DE INDIVIDUALISMO)
- QUESTÕES POSITIVAS -(AUMENTAM O íNDICE)

21 - Os interesses individuais estão acima dos interesses coletivos?

Sempre 0,00% Quase sempre 17,33% Às vezes 32,00% Raramente 13,33%1 Nunca 37,33%
1

40 - As relações de competição profissional entre funcionários são claramente percebidas?

Sempre 4,00% Quase sempre 32,00% Às \€zes 32,00%] Raramente 8,00% I Nunca 24,00% 1

47 - As pessoas trabalham somente em p ojetos individuais?

Sempre 4,00% Quase sempre
,

9,33% 1 70,67%
1

0,00% As \tezes 16,00% Raramente Nunca

52 - Poderia ser aplicada perfeitamente a máxima "cada um por si e Deus por todos"

Sempre 1,33% Quase sempre 6,67% Às vezes 28,00% Raramente 20,00% Nunca 44,00%

Sempre 0,00% Quase sempre 50,67% Às vezes 29,33% R-

58 - Existe considerável liberdade para executar o trabalho a sua maneira pessoal?

aramente 5,33% I Nunca 14,67% 1

- QUESTÕES NEGATIVAS - (DIMINUEM o íNDICE)

--------------------------------------------------------------------------------------2 - Os funcionários usam de cooperação e colaboração nas sua~;relações profissionais?

I Sempre 6,67% I Quase sem~!~~l Às \€~~S 10,67%1 R~ramente 2,67% 1 Nunca 1,33% I
15 - Há um grande esforço para que os interesses das pessoas e da organização coincidam?

Sempre 6,67% Quase sempre 48,00% Às \€z"es 21,33%~~ra~ente 5,33% I Nunca 18,67% 1

----------------------------------.---------------------------------------------------17 - A igualdade': o va or mais importan':e?

Sempre
,

9,33% Quase sempre 13,33% As vezes 33,33%
,

Raramente 17,33%1 Nunca I
24 - O grupo é mais alo ·zado ue o indivíduo?

Sempre 12,00% Quase se pre 30.67% Às \€zes 38,67%] R;;;;;nte 1,33% I Nunca 17,33%



,
2,67% Nunca 16,00%Sempre 10 67% Quase sempre 49,33% As vezes 21,33% I~aramente

30 - Deve-se ma ter a harmonia, evitando-se confrontos direto~;entre as pessoas?
,

14,67% !~aramente 6,67% I Nunca 18,67% ISempre 22 67% Quase sempre 37,33% As vezes

44 - A forma de remunerar funcionários e chefes visa mais os interesses coletivos?

Sempre 1,33% Quase sempre 12,00% Às vezes 36,00%1 Raramente 9,33% I Nunca 41,33% 1

49 - As pessoas acreditam que aquelas que são vitoriosas na vida deveriam ajudar aquelas que
tiveram menos sorte?

Sempre 1,33% Quase sempre 34,67% À;:vezes 37,33%1 Raramente 8,00% I Nunca 18,67% 1

50 - Valoriza-se o espírito de grupo, mesmo que os objetivos individuais sejam prejudicados?
,

4,00% I 33,33%
1

Sempre 2,67% Quase sempre 17,33% As vezes 42,67% I~aramente Nunca

55 - É muito importante ser bem a eito pelos membros do ~Jrupo?
,

0,00% I 0,00% ISempre 25,33% Quase sempre 65,33% As vezes 9,33% I~aramente Nunca

QUESTÕES RELATIVAS AO OFUT (íNDICE DE ORIENTAÇÃO PARA O FUTURO)
- QUESTÕES POSITIVAS -(AUMENTAM o íNDICE)

4 -Os funcionários são encorajados a se prepararem para eventos futuros?

Sempre 8,00% Quase sempre
,

1,33% I I36, o o o/c As vezes 28,00% I~aramente Nunca 26,670/0

10 - As pessoas p anejam-se para o futuro?

Sempre
,

16,00%5,33% Quase senlpre 41,33% As vezes 37,33% I~aramente 0,00% Nunca

22 - Existe um alto grau de encorajamento para o futuro?
-

5,33% 1 1
Sempre

,
34,67%5,33% Quase sempre 21,33% As veZ!.3S 33,33% I~aramente Nunca

---------------- ~ ~ al__ ~ : _

38 - A norma é planejar para o futuro?

I Sem pre 1,33% I Quas e se~;; 44,OO~ A_'-s__-ve_.~--;-S-2'-2-,6-7-o/~=-·~_~_-n_t_e_1_6_,..~__00_y0.dI_~._u_nc_a1_6_,0_0_°1<_0~I
53 - O planejamento das atividades é senlpre ai amente valori2:ado?

Sempre 5,33% Quase sempre 56,00% Às vezes 25,33% I~aramente 1,33% I Nunca 12,00%
1-- -

57 - Os funcionários são encorajados a investir no desempenho profissional?

Sempre 6.67% ~Quase sempre 26,67% À!~es 44,00% I Raramente 1,33% I Nunca 21,33% I



- QUESTÕES NEGA TIVAS - (DIM INUEM o íNDICE)

3 - Os chefes sempre pedem os serviços em cima da hora?
,

36,00% I~aramente 5,33% I Nunca 38,67% ISempre 2,67% Quase sempre 17,33% As vezes

6 - As coisas aqui sempre são terminadas depois do prazo?
,

21,33% Raramente 13,33% I Nunca 52,00%
1Sempre 0,00% Quase sempre 13,33% As vezes

16 - Se você cumprir os prazos, muito bem, se não cumprir, não acontece nada?

Sempre 0,00% Quase sempre 6,67% Às ~zes 20,00%1 ~aramente 22,67%1 Nunca 50,67% I
19 - O correto é deixar como está, para ver como é que fica?

Sempre 4,00% Quase sempre 8,00% Às vezes 10,67% II~aramente 30,67% I Nunca 46,67% 1

29 - A norma é aceitar o estado atual das coisas?
,

2,67% Nunca 40,00%Sempre 2,67% Quase sempre 21,33% As vezes 33,33% Raramente

50 - Valoriza-se o espírito de grupo, mesmo que os objetivos individuais sejam prejudicados?

Sempre 2,67% i Quase sempre 17,33% Às ve:.es 42,67%1 Raramente 4,00% I Nunca 33,33% 1

59 - Não adianta planejar, porque as coisas acabam acontecendo de uma maneira que não se tem
controle sobre elas?

I 0,00% ~Quase sempre
-

Sempre
,

10,67% , 70,67%4,00% As vezes 14,67% !~aramente Nunca
I

QUESTÕES RELATIVA AO OREA (í IDICE DE ORIENTAÇÃO PARA REALIZAÇÃO)

- QUESTÕE~· POSITIVAS -(AUMENTAM o íNDICE)-- ~----~------~--I--~~---------------------------,
5 - E valorizado o desempenho profissional dos funcionários?

Sempre 5,33% Quase sempre 33,33% Às vezes 40,00% I~aramente 5,33% Nunca 16,00%

12 - Há recompensa para a busca da e celênci e a melhoria do desempenho?

Sempre 8,00% Quase sempre 20,00% Às vezes 28,00% I~aramente 16,00% I Nunca 28,00% I
18 - A maioria das pessoas determina, por si mesmas, objetivos desafiadores com relação ao trabalho
.- - _ ..•. ~

Sempre 1,33% Quase sernpre 16,00% Às \'eles 40,00~/o Raramente 2,67% Nunca 40,00%

--------------------------------------~---.~-----------~--~--------------------------23 - As pessoas sentem uma grande necessidade de rnelhorar seu resultado?

I Sempre 6.67%! Quase sempre -50,67% I Às vezes 34,67% !~ararnente O~O% I Nunca 8,00% I
28 - As pessoas - o encorajadas a se esforçarem, continuarnente, para melhorar o seu desempenho?

I Sempre uase sempre 36,OO%~ Às ~;es 21,33%]i::;;:;mente 1,33% [iJunca 26,67% 1

Sempre 18

c r a e to para a aprendizagem?32 - Existe

~e 30 67%' Às vezes 30,670iol~~aramente 1,33% I Nunca 18,67% I



33 - Existem muitas tarefas que exigem bastante e nas quais SE~pode obter um sentimento de
realização pessoal?

,
10,67% 6,67% 1 Nunca 30,67%

1
Sempre 2,67% Quase sempre 49,33% As vezes I=<aramente-______________ ~----------------------I-------------------------------------------------36 - A maior parte das pessoas preocupam-se em aprender novas tarefas?

Sempre 4,00% Quase sempre 28,00% Às ve~es 33,33%1 Raramente 1,33% 1 Nunca 33,33% 1

43 - Observa-se nitidamente uma preocupação em recompensalr as pessoas pelos resultados e
- ." - .'"

Sempre 0,00% Quase sempre 9,33% Às vezes 37,33%1 l=<aramente 13,33%1 Nunca 40,00%
1

45 - A maioria das pessoas trabalha duro e com determinação?
,

26,670/j Raramente 2,67% I 14,67%
1

Sempre 8,00% Quase sempre 48,00%. As vezes Nunca-
48 - As recompensas, em grande parte, são baseadas somente no desempenho eficiente?

1 Sempre 4,00%! Quase se~pre· 32,OÓ%~::::.es 32,00% 1 l~ara-;;;ente 6,67% I Nunca 25,33% I
50 - Valoriza-se o espírito de grupo, mesrno que os objetivos individuais sejam prejudicados?

Sempre 2,67% Quase sempre 17,33% Às vezes 42,67°Iofl~aramente 4,00% I Nunca 33,33% 1

54 - As pessoas sempre buscam a qualidade através de cada urna de suas ações?

Sempre 9,33%,' Quase sempre 48,00% I Às \€zes 26,67%1 Raramente 1,33%' Nunca 14,67% 1

- QUESTÕES NEG TIVAS - (DI. I UEM o í, DICE)

unca 49,33%

Fonte: Dados da pesqui a



9.3 Anexo 3 - Dados financeiros das empresas
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