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RESUMO: As questões da cultura, organização e poder,  nos apontam diretrizes 
que, em períodos  de tempo  bastante  longos, acabam por realizar a  síntese  
cultural sempre caminhando no sentido do homem. As   respostas   culturais são 
produzidas,  adotadas ou descartadas em um processo dinâmico e contínuo. O 
poder resultante deste processo assume várias configurações e tem sintonia  com  o  
padrão cultural de que  deriva. Observa-se  nas organizações atuais uma mudança 
cultural  que se reflete na estrutura de poder  gerando conflitos na definição da 
nova configuração. 
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A cultura organizacional vem sendo objeto de estudo das  mais  diversas áreas  de  

conhecimento respondendo à uma necessidade de  compreender porque  determinadas  

formas de atuação, que  tiveram  sucesso  no passado,  deixaram  de  funcionar. A 

análise das estruturas organizacionais e seu funcionamento indicam que a cultura é uma 

variável importante e que seu conhecimento e controle é prioritário na definição de 

estratégias organizacionais. São os padrões culturais que definem as estruturas de poder. 

O poder existe na medida em que os indivíduos aceitam e permitem que seja exercido e 

esta aceitação deriva da crença depositada em valores e padrões culturais. 

 

As  culturas surgem como resposta para as  necessidades  humanas e resultam de um  

                                                 
1 Trabalho apresentado na Sessão de Comunicações – Temas Livres, XXV Congresso Anual em Ciência 
da Comunicação, Salvador/BA, 03. setembro.2002. 
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processo coletivo de interação entre todos os envolvidos  na busca destas satisfações. O 

processo de erosão que solapa lentamente a estrutura de poder tradicional nas 

organizações não é resultado de ações individuais mas sim de uma demanda coletiva da 

qual os indivíduos são ao mesmo tempo agentes e vítimas. Compreender  este processo 

dentro de uma dinâmica  maior  de mudança cultural implica em compreender o 

significado da cultura, a  posição  das organizações dentro do contexto cultural,  e  o 

homem enquanto agente primeiro deste processo. 

 

Os   padrões culturais que se mostram ineficientes na satisfação das  necessidades  

humanas tendem  a ser substituídos resultando em novos  contextos  culturais e  novas  

estruturas  de poder. Como as  culturas são criadas a partir de atividades baseadas  na 

troca de mensagem e na definição de significados, as organizações se constituem em 

fenômenos  de  comunicação  sem  a  qual   não existiriam. Estes  são os pressupostos 

básicos que orientam  a  reflexão aqui  apresentada,  abordando a cultura, as  

organizações  e  o poder. 

 

CULTURA 

 

A  cultura  foi definida de muitas maneiras  por  diferentes autores ,  mas  podemos  

conceitua-la,  como  a   maneira encontrada  pelo  homem de resolver seus 

problemas  de  todos  os níveis e ordens, a partir dos recursos disponíveis, 

materiais  e imateriais, em um determinado momento e contexto específico. 

 

Os  antropólogos  que se dedicaram ao  estudo  do  comportamento desenvolvido  

pelos grupos humanos  em  seus  contextos específicos detectaram que a 

diversidade entre as  culturas  se situava  em  diferenças  de ordem valorativa  e 

relações concretas. Ao dominar algum tipo de tecnologia o homem busca  

enquadra-la  em seu sistema de valores atribuindo-lhe  significados  que 

ultrapassam a  dimensão material. O conhecimento  adquirido  por cada  grupo  

humano  integra a sua cultura  e  é  interpretado  e regulamentado  por ela, 

formando um conjunto satisfatório para orientar as ações dos membros do grupo.  
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Não podemos falar de uma cultura única a não ser em caso  de indivíduos  

completamente isolados. A cultura, nas sociedades,  é múltipla  existindo  várias  

culturas nos  vários  níveis  que compõem a estrutura social. Podemos falar em 

cultura quando identificamos um complexo de elementos culturais (normas, 

valores, comportamentos) interdependentes, consistentes e diferenciados de outros 

complexos culturais. A identidade se manifesta por elementos de forte significação 

compartilhados pelos membros do grupo.  

 

Os  padrões  culturais diferem conforme seja  a  posição  do indivíduo  na  sociedade, 

valores e técnicas aos  quais  tem acesso. Em todos os níveis estes padrões buscam 

satisfazer, de algum modo, necessidades humanas. Embora as ações dos indivíduos em 

uma sociedade sejam controladas por diferentes  formas  de sanção, o comportamento  

da  maioria  dos  indivíduos é controlado pela interiorização dos valores do grupo. Este 

controle do comportamento grupal interiorizado é responsável pela manutenção da 

ordem social. 

 

Nas sociedades os  grupos que a compõem assimilam padrões culturais de outros  

grupos  ou  sub-culturas  ao mesmo tempo que buscam a assimilação de sua própria 

cultura por parte dos outros  grupos. Os  padrões  aceitos pela maioria formam a  cultura  

dominante, sendo  o  grupo  dominante aquele que consegue  inserir  o  maior número 

de seus valores e comportamentos na cultura geral do grupo sendo a violação dos 

mesmos objeto de sanção. Seja qual  for  a  forma pela qual estes padrões  foram  

inseridos  na cultura  geral, pela lógica da cultura, eles estão  satisfazendo alguma  

necessidade  do grupo. O grupo, ou a maioria  dos  seus membros,  acredita que este 

padrão seja uma resposta válida  para as suas necessidades. A  evolução  da cultura se 

dá em maior ou  menor  escala  em função  de valores ou normas aceitas pela maioria 

como válidas  e da compatibilidade destas normas e valores com a cultura material 

existente. 

 

Cultura, relações de produção  e poder 
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Segundo Weber um conjunto de idéias e valores aceitos podem favorecer ou não o 

desenvolvimento de determinadas formas de produção, influenciando seu 

desempenho. É famoso seu estudo do capitalismo nas sociedades onde 

predominava a ética protestante, que o levou a considerar que o nível intermental 

da sociedade antecederia o nível material, contrapondo-se a Marx para quem  são 

as relações de produção  que  determinam  a configuração  da  sociedade  e,  

portanto,  o  nível   material determina  o  nível  intermental  no  qual  se  situa  a  

cultura imaterial.  

 

Em análise mais atual Toffler  considera  que, tanto no  capitalismo  quanto  no 

socialismo,  temos  o mesmo  sistema  industrial  de  produção  (predominante  no 

que denominou de segunda onda)  o  que  torna inoperante a polarização entre os 

dois sistemas, já que embora a questão da propriedade dos bens de produção seja 

diferente  entre os  mesmos,  na  base  são  sistemas iguais  pois  utilizam  a  

produção industrial baseada na máquina. Assim o valor maior, na sociedade 

mecanizada, é o estabelecimento de  padrões  mecânicos de comportamento que  

permitam  atividades repetitivas, fundamentais para manter a escala da  produção.  

A produção  se  orienta  para a massificação e toda a sociedade é obrigada a se 

adequar a esta lógica. 

 

A  produção  em massa supõem consumo massivo que requer a massificação de 

padrões de comportamento e  de  valores.  As diferentes culturas criam formas 

próprias de adaptação ao sistema produtivo gerando conjuntos mais ou menos 

eficientes de desenvolvimento econômico.Quando  os  valores se adaptam, ou  

justificam  as  praticas adotadas de maneira eficiente, o resultado é mais  

satisfatório em função da lógica desta produção: vender mais, a mais pessoas, já  

que a produção em massa, teoricamente, resulta em  um  custo menor  o que, por 

sua vez, acarretaria um menor preço dando acesso aos bens a um número cada vez 

maior de indivíduos. Esta lógica baseia-se no comportamento racional do ser 
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humano e na medida em que os indivíduos acreditam que isto funciona o valor 

cultural se mantém.  

 

A racionalidade entretanto não determina os comportamentos. Caso os seres 

humanos fossem movidos apenas  pela razão o padrão cultural assim desenvolvido 

deveria satisfazer  as necessidades  da  sociedades  e se manter. O valor simbólico, 

entretanto, de determinadas  mercadorias não decorre de seu custo mas sim do seu 

significado, fazendo com que as pulsões e desejos humanos direcionem o consumo e 

não a razão. O sistema produtivo incentiva o consumo destas mercadorias, a 

concorrência entre as empresas se intensifica, a competição se sobrepõe à 

solidariedade e as desigualdades aumentam em um resultado perverso. 

 

Se a máquina deve produzir mais, a menor custo, para  mais pessoas  na lógica do 

industrialismo (razão),  no mundo globalizado esta  equação  não  se completa. O 

melhor produto é aquele que dá mais lucro, que pode ser  produzido por  um  preço mais 

baixo, em qualquer lugar do mundo, e vendido por um preço mais  alto nos países que 

possuem condições para sua aquisição.  

 

A base do processo produtivo carece de racionalidade. O melhor produto  para  as 

classes mais elevadas é aquele ao  qual  apenas esta  classe  tem  acesso 

(necessidade  de  diferenciação).  As classes  menos  elevadas  colocam  as  

primeiras  como  grupo  de referência  e copiam este padrão. Isto faz com que  a  

renovação constante  crie  os  ciclos da moda e a  produção  incessante  de 

modismos inúteis  que  predominam  apenas  em  razão   da   sua lucratividade  e 

não da sua utilidade. Bens fundamentais  para  o desenvolvimento da sociedade 

deixam de ser produzido enquanto  as inutilidades se multiplicam em função do 

seu valor simbólico.  

 

Neste inicio de milênio o mundo se dá conta que o sistema  de  produção  

fundamentado na racionalidade humana gerou um sistema irracional de 

distribuição de riqueza. O desenvolvimento resultou em  profundas desigualdades 



 
INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Salvador/BA – 1 a 5 Set 2002 
 

 
 
 
 

sociais, a lógica da produção industrial,  que deveria  levar ao desenvolvimento e a 

elevação da sociedade  como um todo, resultou em um padrão cultural não 

satisfatório para promover a justiça e a distribuição de riquezas, substituindo o 

ideal da democracia pela construção de uma democracia de mercado.  

 

O  poder,  derivado  desta aceitação da  norma  cultural  e delegado  às  elites 

dominantes,  que  introduziram  ou que representam este padrão, está ameaçado. 

Para  Toffler  adentramos  uma terceira  onda  onde  o conhecimento emerge como  

nova  forma  de poder, aqui entendido como  a capacidade do indivíduo de levar os 

demais  a  aceitarem a sua forma de  comportamento  como  correta influenciando 

as demais pessoas.  

 

As organizações 

 

As organizações  estão  inseridas  na cultura em processo contínuo de comunicação 

e troca de informações pelo qual procuram  tanto  se adaptar quanto influenciar a 

cultura aceita pelo grupo. O sistema de cultura das organizações se distingue das 

demais formas associativas por sua natureza produtiva de bens e serviços e pelos 

princípios, normas e valores orientados pela administração. As organizações 

diferem umas das outras pois tendem a desenvolver culturas próprias que as 

distingue, fundamentadas em sua evolução histórica, nos mecanismos de 

funcionamento interno, nas formas de relacionamento externo e demais fatores 

que formam a identidade de cada organização. Esta cultura organizacional, 

embora  única em sua especificidade,  está  dentro de um contexto  maior  de  

padrões culturais que integram  a cultura global. 

 

Qual  o futuro das organizações diante das mudanças que  vem ocorrendo?  A 

estrutura burocrática está fadada  a  perecer  em função  do conhecimento que 

substituirá a  revolução  industrial? Quais  serão  os  padrões  desta sociedade  

emergente  e  qual  a configuração das organizações que nela atuarão?  
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A simples formulação destas questões aponta para uma mudança de  padrões. A 

mudança cultural ocorre quando os antigos  padrões são  questionados e substituídos. A 

aceitação de  novos  padrões culturais implica necessariamente em alteração nas 

estruturas de poder. 

 

Segundo Toffler, se “for verdade que uma nova  economia  baseada  no conhecimento 

está desbancando a produção das chaminés, devemos esperar uma luta histórica para 

refazer nossas  instituições políticas , tornando-as congruentes com a revolucionária 

economia pós produção de massa" 

 

Essa "revolucionária economia pós produção de massa"  se apresenta orientada 

para a  globalização, a unificação  dos mercados, onde países de diferentes níveis  

de  desenvolvimento deverão competir em um único mercado. No Brasil, onde 

historicamente a competitividade se baseou na mão de obra barata, a  globalização 

exige  a  especialização da produção, emprego de tecnologia e o desemprego para 

uma grande massa de trabalhadores. As  relações transnacionais  e a  globalização  

da economia   acarretam   diferentes  conseqüências  nos  Estados Nacionais que 

constituem as unidades básicas  do sistema global. 

  

A lógica do capitalismo parece perseguir o  mito  da produtividade sem o homem, 

privilegiando a tecnologia. Nos  países  do  terceiro  mundo  a  transnacionalização  

da economia  resulta  em uma degradação dos moldes de  produção  das indústrias  

nacionais em função da sua baixa  competitividade  no mercado global. A ameaça 

ao emprego é uma das conseqüências da nova economia e  atinge todos os níveis: 

do operário na linha de  montagem  ao alto  executivo. É comum , nas  revistas 

dirigidas a  executivos, matérias  referentes  a  falta de estabilidade  no  emprego  e  

a necessidade de gerenciar a própria carreira. Toda uma geração que fez 

carreira nos moldes tradicionais se encontra hoje em situação de instabilidade. O 

poder, derivado do conhecimento,  está  nas mãos dos  que  possuem  o  domínio  

da tecnologia.   
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Neste contexto as organizações atravessam um período de grande sofrimento e 

estresse para  todos  os  que  delas  participam.  Palavras como  reengenharia, 

programas  de qualidade total, e uma série de outros modismos  ou paradigmas  

trazem  insegurança  e  desconforto.  Os   valores mudaram: não basta mais "vestir 

a camisa" e se matar de trabalhar para  ter  o  emprego garantido. Hoje se  fala  

em  criatividade, iniciativa,  fim  das hierarquias, domínio das  tecnologias.  O 

poder, antes nas mãos dos executivos, passa  para as mãos  dos grupos,  das 

equipes. As equipes emergem como a nova  forma  de trabalho nas organizações. 

 

As equipes 

 

Se tomarmos como parâmetro a visão Weberiana de que o  nível intermental   

condiciona   o   desenvolvimento das estruturas econômicas, determinando níveis 

diferenciados  de  desempenho, podemos supor que nas culturas onde for 

predominante o sentido de grupo, ou de equipe, o desempenho será  melhor na 

nova  economia do que as que estiverem baseadas em valores individualistas. 

   

A ação em equipe caminha para uma diluição do poder que  não se concentra mais 

em uma pessoa no topo da pirâmide. Os líderes de equipe acreditam que precisam 

dos demais para o êxito e contribuem com sua parte no trabalho. A auto 

suficiência é substituída competência de agir em conjunto com os demais.  

 

A questão que se coloca para as organizações é como formar  equipes em 

sociedades que  possuem  diferentes padrões  culturais  e  que  incentivaram a  

competição  e  não  a colaboração entre os indivíduos?  As pessoas se sentem  

inseguras quando  desafiam seu sistema de crenças, mesmo que este  já  não 

ofereça  as  respostas adequadas à nova realidade. Adotar  novos padrões  significa  

desafiar  a estrutura de  poder  conhecida  e colocar em risco o próprio poder.   

 

A dimensão humana 
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As  organizações  precisam se adequar  a duas  forças contraditórias. A primeira 

diz respeito a  tendência globalizadora, a integração de diferentes culturas em um  

mercado único. A   segunda  ruma  em  direção  aos   indivíduos, a diferenciação, a 

dimensão humana das organizações. Quando  falamos  de organizações estamos  

falando  de  seres humanos,  de  pessoas, oriundas de  vários  espaços  sociais  e 

portadoras  de padrões culturais diferentes. Estamos  falando  de varias culturas 

interagindo em um sistema de troca de informações e, por sua vez, formando uma 

cultura específica deste sistema. As organizações existem  em espaços  sociais  e 

momentos históricos determinados dos quais não  podem ser dissociadas. As  

alterações  que  ocorrem no  interior  das  organizações repercutem  em  todo o 

sistema, bem como as alterações  havidas  no sistema influem sobre as 

organizações.   

 

O sistema global 

 

Podemos  realmente  falar  em um  sistema  global?   Segundo Leslie Sklair  como todas 

as idéias, ele ( o sistema global) existe na  mente das pessoas que pensam sobre ele ,  

mas  ele está mais distante do mundo das experiências imediatas cotidianas do que 

outras idéias como poder e amizade." 

 

A  teoria do sistema global gira em torno da necessidade  do capitalismo de 

aumentar continuamente a produção e  o  comércio internacional, de criar 

condições políticas para que isto  ocorra ininterruptamente, e criar nas pessoas 

necessidades  de  consumo permanente.  O  capitalismo global tem que entrar em  

acordo  com outras  forças,  o que faz com que as  importações  e  exportações  

tenham um caráter político, ideológico e cultural. 

 

A   expansão   destas   práticas   transnacionais   enfrenta obstáculos, como o 

movimento verde que produz  uma massa  de  consumidores críticos que contestam 

a criação de uma necessidade permanente de consumo.  Por outro lado a 

globalização é contestada por manifestações em vários países deixando perceber 
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que o controle  do sistema social não está  na esfera econômica nem  na esfera 

política mas sim no campo da cultura e da ideologia. Os questionamentos iniciam 

um processo de erosão que poderá abalar as estruturas do sistema e de poder 

estabelecidas. 

 

As corporações transnacionais são organizações voltadas para o  lucro  e baseiam-

se na lógica da padronização. É  natural  que tentem  criar mercados padronizados 

para seus produtos sem  levar em consideração as necessidades sociais da 

população local. A cultura de negócios vigente dissemina   os  valores  culturais  

ocidentais,   baseados   no consumismo.  Na  realidade  não se pode negar que as  

organizações  não  estão   apenas colocando  seus  produtos  e serviços nos  demais  

países,  mas engedrando uma mudança social, política e cultural para assegurar 

um  nível de consumo que constitui a base de uma  cultura  global padronizada. 

 

As emoções 

 

Estas organizações racionais, entretanto, ignoram a dimensão da   emoção  e  criam  

falsas  realidades  que  levam  ao   vazio espiritual.  A  sociedade  deixa de ser o  espaço  

da  realização humana  na  medida  em  que  essas  praticas  totalitárias  (ou 

globalizadoras) de poder  levam a perda do valor pessoal. 

 

O  grande  desafio  das  organizações  para  o  futuro  é  a administração das 

emoções. Segundo Francisco Gomes de Matos temos   quatro    redescobertas 

revolucionárias  que  orientam  a  construção  da  nova   cultura organizacional: o 

homem, o cliente, a organização flexível e  a cidadania. A busca da felicidade é o 

fundamento da ação humana ,  sendo que  o  homem vive e se realiza em 

organizações. Para  que  sejam eficientes  as organizações deverão satisfazer  esta  

necessidade básica de felicidade, pois apenas as pessoas felizes  conseguem realizar 

um empreendimento sólido. 
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Terrence Deal a respeito das dificuldades e conseqüências do processo  de 

mudança observa que em muitas empresas  as  mudanças provocam  sensação  de  

perda e dor e  são  acompanhadas  por  um desconforto  psicológico. Estas 

conseqüências são  negligenciadas nos  projetos  de  mudança  que esquecem  de  

considerar  que  as dimensões simbólicas não são manejadas eficientemente a 

partir de instrumentos  racionais. É importante que a  organização  planeje rituais  

que  ajudem as pessoas a se acostumar com a  perda  e  a transformar  o  antigo 

num novo significado;  isto  permitiria  a busca de um novo sentido 

 

 

 CONCLUSÃO 

 

As questões da cultura, organização e poder,  nos apontam diretrizes que, em 

períodos  de tempo  bastante  longos, acabam por realizar a  síntese  cultural 

sempre caminhando no sentido do homem. A cultura não existe independente dos 

seres humanos mas é  o conjunto  da  produção processada por milhares  de  

mentes  em diferentes espaços e a partir de experiências múltiplas. 

 

As   respostas   produzidas   são   adotadas,   testadas   e confirmadas, ou descartadas em 

um processo dinâmico e contínuo. O poder resultante deste processo assume várias 

configurações e tem sintonia  com  o  padrão cultural de que  deriva.  Conforme  este 

padrão se fixa e consolida o poder cresce e se amplia, conforme o padrão é questionado 

e substituído o poder tende a diminuir. 

 

Nas organizações atuais observa-se uma mudança cultural  que se reflete na 

modificação da estrutura de poder burocrática  para outra, mais  flexível, onde o poder 

deriva mais dos  grupos,  ou equipes, do que de indivíduos isolados. Na  medida em que 

o conhecimento gerado pela equipe tende  a ser   mais  amplo  e  completo  do  que  o  

conhecimento   gerado individualmente, a estrutura verticalizada tende a desaparecer. 

 

 As organizações terão que se adaptar ao novo contexto: 
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- Do  ponto  de  vista  da  cultura  interna  das organizações:  os indivíduos 

tendem a ser mais complicados  do  que  as máquinas e vários indivíduos 

aumentam o nível de complexidade com que as organizações precisam 

trabalhar.  

 

- Do ponto de vista externo: a globalização  traz  consigo demandas  oriundas 

de várias realidades sociais que precisam ser consideradas e equilibradas. A  

transnacionalização   envolve conseqüências que se manifestam nos 

movimentos de cidadania e que  não podem ser ignoradas. 

 

O  foco  se  desloca  das grandes  massas  humanas  para  as pessoas, e a inteligência 

racional começa a ser vista como  pouco adequada para criar soluções para as 

necessidades destas pessoas.Se por um lado a tecnologia surge como elemento  

facilitador e ampliador do conhecimento , por outro ela não será eficiente na satisfação  

das  necessidades  humanas na medida em  que  não  as considera e, até mesmo, as 

substitui. 

 

Se o novo poder está no conhecimento é preciso que se  tenha em mente que não se trata 

do conhecimento meramente racional.  As organizações que operam  em função da 

tecnologia e da  informação serão  atropeladas  por aquelas que se basearem  no  

conhecimento emocional e contemplarem todas as dimensões humanas. 

 

Como observa Daniel Goleman : "A  mente  emocional  é  muito  mais rápida que a 

mente racional,  saltando à ação sem parar um momento  sequer para  pensar no que 

está fazendo. Sua rapidez exclui  a reflexão deliberada, analítica, que é a  

característica da  mente pensante. Na evolução, essa rapidez,  com  a máxima  

probabilidade , girava em torno da mais  básica decisão: em que prestar atenção e, 

uma vez vigilante, quando,  digamos, enfrentando outro animal,  tomar  em frações de 

segundo decisões como: eu como isto ou isto me come?  Para  o  mesmo autor "A 

chave para um alto QI de grupo  é  a harmonia social". 
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Esta  harmonia  social,  que  define  as  probabilidades  de sucesso dos grupos dentro do 

tecido social das organizações, é a mesma  harmonia que define, ao longo do tempo a  

capacidade   de harmonizar todas as variáveis na construção da cultura do  sistema 

global.  Assim o poder deverá  ficar  nas mãos  daqueles  homens, organizações ou 

culturas  que  tiverem  a capacidade de criar uma harmonia interna que permita 

aproveitar todo o talento de seus membros. 
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