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Segredos3



 cultura e tradição

 

1º segredo



Identificando as camadas



artefatos

valores compartilhados pressupostos

O que vemos

O que os outros nos dizem
O que os outros

acreditam



O 1º, artefatos: É a camada mais externa, são características
facilmente percebidas e visíveis, ele é considerado o primeiro nível
da cultura organizacional. Temos como exemplo, o organograma e a
hierarquia, o grau de formalidade, os produtos, os símbolos e os
padrões que indicam como é a cultura da organização. Na leitura Os
Independentes, temos um modelo dividido em diretorias, um
estatuto pautado em assembleias para formalizações, temos
produtos como a Festa do Peão, que é a manifestação viva do
porque o clube foi criado e se mantém, e temos diversos símbolos e
padrões que demonstram essa cultura, como a própria queima do
alho, o Jeromão, músicas, vestimentas e o rodeio, por exemplo.

O 2º São os valores compartilhados. Essa segunda camada é “o
que eles dizem”. Um pouco mais profunda que os artefatos, mas
não totalmente imperceptíveis. Temos como exemplo os valores já
fixados pelos fundadores do negócio, as normas, a filosofia da
empresa e os valores relevantes que justificam o trabalho realizado.
No caso de Os Independentes, por exemplo, é previsto em estatuto
todas as ações financeiras, comportamentais, ideológicas, os
valores, e todos eles trabalham para manter a filosofia da festa “ A
festa desse ano é pior que a do ano que vem”

o nível 3 é o de Pressupostos , ou seja, a chamada do “o que eles
acreditam”. É aquela que está inserida no cerne da organização, a
mais profunda, de mais difícil mudança. Estão aqui também
sentimentos e crenças inconscientes, e também, o propósito da
organização como um todo. Como por exemplo, o fato de que
mesmo nos dias atuais, para filiar-se ao clube você precisa passar
por uma comissão avaliadora, e para postular-se precisa ser maior
de 21 anos e sustentar-se financeiramente. 



agora é com você

artefatos valores compartilhados pressupostos



hey, rider!
Gostou da aula?

Deixe-nos saber!

 
Grave seu vídeo depoimento ou

poste seu story assistindo nosso

conteúdo! lembre-se de marcar

nosso instagram @ridersbse

 

Ah, e prepare-se! dia 04/07 virá

uma emoção ainda maior



@ridersbse

www.ridersbarretos.com


