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Tema: 
 

“IMPORTÂNCIA  DAS  ESTRATÉGIAS  CULTURAIS  NAS  

PRÁTICAS  DE  GESTÃO” 

 

RESUMO 
 

As estratégias culturais contribuem grandemente  para a diferenciação das organizações bem sucedidas 

das menos bem sucedidas, já que permitem às organizações criar valores assentes em atitudes capazes 

de mobilizar uma força de trabalho motivada para o cumprimento dos objectivos organizacionais 

concomitantemente com os objectivos pessoais. As estratégias culturais de distância hierárquica, 

controlo da incerteza, individualismo/colectivismo, masculinidade/feminilidade influenciam as culturas 

organizacionais através das práticas de gestão manifestadas pelos trabalhadores, tanto ao nível da 

forma como percebem, como pensam e como sentem as ocorrências organizacionais. 

 

Palavras Chave: Cultura Organizacional, Estratégias Culturais, Práticas de Gestão 
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1. O CONCEITO DE CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

O interesse pelo estudo da cultura organizacional tem origem nos finais dos anos 

setenta e década de 80 e resulta da tomada de consciência por parte de teóricos e 

práticos da importância dos factores culturais nas práticas de gestão: 

 Através da criação de modelos teóricos explicativos da influência da cultura 

organizacional sobre algumas variáveis organizacionais (eficácia, produtividade, 

satisfação, práticas de gestão de recursos humanos, estratégia a aplicar num processo 

de gestão) 

 Através da crença de que a cultura organizacional constitui um factor de 

diferenciação das organizações bem sucedidas das menos bem sucedidas 

Através do impacto da cultura organizacional nos processos de fusões e 

aquisições 

Através da percepção da existência de factores não económicos que motivam e 

mobilizam fortemente os trabalhadores (valores, tradição, história, personalidade do 

lider, símbolos) 

 

São diversos os estudos que procuram explicar a influência que a cultura 

organizacional pode exercer sobre diversas variáveis organizacionais. 

Assim, são de salientar os trabalhos desenvolvidos por: 

Cameron e Freeman (1991), que procuram investigar a relação entre a cultura e a 

eficácia organizacional; 

Yeung, Brockbank e Ulrich (1991), que procuram estabelecer uma relação entre a 

cultura organizacional e as práticas de gestão de recursos humanos; 

Zammuto e Krakower (1991), que procuram investigar as diferenças nos tipos de 

informação que podem ser obtidos usando uma abordagem quantitativa e qualitativa 

para estudar a cultura organizacional; 

Bluedorn e Lundgren (1993), que procuram estabelecer uma relação entre a cultura 

organizacional e as estratégias a aplicar num processo de mudança; 

Quinn e Spreitzer (1991), que procuram verificar de que forma a cultura 

organizacional influência a qualidade de vida e a satisfação individual; 
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Neves (1996), que procurou analisar de que forma a cultura / clima organizacional e a 

Gestão de Recursos Humanos (GRH) se relacionam e articulam entre si e quais as 

implicações que resultam de tal relacionamento; e 

Barbosa (1999) procurou relacionar as diversas orientações da cultura, subjacente ao 

modelo dos valores contrastantes, com as variáveis de satisfação no trabalho e de 

respostas comportamentais. 

 

Neste sentido, podemos definir a cultura organizacional como um “...modelo dos 

pressupostos básicos, que determinado grupo tem inventado, descoberto ou 

desenvolvido no processo de aprendizagem para lidar com os problemas de adaptação 

externa e integração interna, e uma vez que os pressupostos tenham funcionado o 

suficientemente bem para serem considerados válidos, são ensinados aos demais 

membros como a maneira correcta para se perceber, se pensar e sentir-se em relação 

àqueles problemas. (Schein, 1985, p.3) 

 

De acordo, com a sua definição de cultura organizacional, é possível distinguir três 

níveis fundamentais nos quais a cultura se manifesta: os artefactos observáveis, os 

valores e os pressupostos básicos. 

O nível 1 refere-se aos elementos que são mais visíveis mas que são frequentemente 

indecifráveis sem acesso ou compreensão dos pressupostos profundos das culturas de 

grupo. Estes elementos ou artefactos podem ir desde a disposição física, o modo de 

vestir, a forma como as pessoas se dirigem umas às outras, a sua intensidade 

emocional, as manifestações como as recordações da empresa, os produtos, a sua 

filosofia e os relatórios anuais. Os artefactos são palpáveis, mas são difíceis de 

decifrar correctamente, já que as pessoas reagem a eles de forma diferente. 

O nível 2 refere-se aos valores e normas que são frequentemente conscientes e 

explicitamente articulados e servem muitas vezes como veículos de conduta 

normativa do comportamento dos membros em certas situações chave. À medida que 

os valores vão ficando reforçados, estes passam para o nível das crenças, assumindo-

se como pressupostos considerados como certos e verdadeiros. 

O nível 3 refere-se às bases fundamentais dos pressupostos ou sistema de significados 

de uma cultura onde o que era meramente um valor passou a ser visto como uma 

realidade fundamental, inconsciente, considerada como certa e que determina as 

percepções, os processos de pensamento, os sentimentos e comportamento. 
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Através da figura 1 é possível observar cada um dos níveis culturais analisados por 

Schein e a maneira como eles interagem. 

 

ARTEFACTOS E CRIAÇÕES 

* Tecnologia      Visível mas nem sempre 

* Arte        decifrável 

* Padrões de comportamento 

    visíveis e audíveis 

 

 

VALORES      Maior nível de consciência 

 

 

PRESSUPOSTOS BÁSICOS 

* Relação com o ambiente 

* Natureza da realidade, tempo e espaço   Tidos como certos invisíveis 

* Natureza da natureza humana     pré-conscientes 

* Natureza da actividade humana 

* Natureza dos relacionamentos humanos 

 

 

Figura 1 - Níveis da cultura e suas interacções (adaptado de Schein, 1984) 
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2. A CULTURA ORGANIZACIONAL COMO FACTOR ESTRATÉGICO E 
DIFERENCIADOR 
 

 

A cultura organizacional é entendida como causa de uma vantagem competitiva 

sustentada (Barney, 1986) no contexto organizacional e implementada através das 

práticas de gestão, o que pressupõe que a cultura deve obedecer a derterminados 

requisitos. Nomeadamente deve ser valiosa, isto é, deve permitir à empresa fazer 

coisas que a levem a ter elevadas vendas, baixos custos, elevadas margens de negócio 

ou outras formas que acrescentem valor financeiro à empresa. 

Nesta perspectiva a cultura é entendida como um conceito económico, capaz de gerar 

um desempenho com consequências económicas positivas. 

A cultura deve ser rara, isto é, deve ter atributos e características que não são comuns 

com a cultura de um vasto número de outras empresas. 

A cultura deve ser inimitável, isto é, as empresas que tentarem ajustar às suas 

actividade as características inimitáveis, irão estar em desvantagem (reputação, 

experiência) comparadas com as empresas que tentam imitar. 

 

 

2.1 . Estratégias Culturais nas Práticas de Gestão 

 
Hofstede (1997), desenvolveu um trabalho de investigação que procurou caracterizar 

os traços de cultura de acordo com a nacionalidade e compreender como tais traços 

influenciam a cultura das organizações, bem como as suas práticas de gestão. A sua 

pesquisa decorreu durante mais de uma década e incidiu em cerca de 53 países, tendo-

se tornado uma referência quase que obrigatória. 

Hofstede partiu do pressuposto de que as características nacionais e regionais não 

tendem a convergir para o mesmo ponto e que, por isso, elas devem ser consideradas 

relevantes em qualquer estudo ou prática organizacional. O seu trabalho procurou 

analisar as diferenças culturais a partir de parâmetros comparativos comuns. Assim 

para melhor compreensão e padronização das diferenças culturais, Hofstede propôs 

um esquema que classifica as culturas em função de quatro dimensões: 

Distância hierárquica; 

Controlo da incerteza; 

Individualismo versus colectivismo; e 
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Masculinidade versus feminilidade. 

 

Distância hierárquica 

Define-se distância do poder a partir das desigualdades que ocorrem em termos de 

prestígio social, riqueza e poder. As desigualdades dentro de qualquer organização 

são inevitáveis e, muitas vezes funcionais – explicitadas em parte pela hierarquia 

organizacional. O que varia é o grau e a forma como o poder é distribuído. Essas 

diferenças podem ser identificadas a partir da análise dos estilos de liderança, dos 

processos decisórios e da relação entre chefes e subordinados. 

Em países que apresentam baixa distância do poder, os processos decisórios tendem a 

ser mais participativos e existe maior nível de cooperação entre chefes e 

subordinados. Em países que apresentam alta distância do poder, atitudes autoritárias 

são norma, dirigentes tendem a tomar decisões de forma autocrática e paternalista e 

existe menor percepção da ética do trabalho, havendo crença generalizada de que as 

pessoas estão insatisfeitas com as suas actividades profissionais. 

 

Controlo da incerteza 

Situações de incerteza tendem a gerar ansiedade nas pessoas. Diante da perspectiva de 

que o futuro é em maior ou menor grau, incerto, as sociedades humanas têm 

desenvolvido variadas formas de lidar com a incerteza. Essas formas pertencem às 

heranças culturais das sociedades e são transferidas e reforçadas por instituições como 

a família, a escola e o Estado.  

O conceito de incerteza é de grande importância para o estudo do comportamento das 

organizações. Um reflexo disso é  a atenção recebida nos últimos anos, dentro dos 

estudos organizacionais, pelas chamadas variáveis ambientais. Essas variáveis 

representam, afinal, o que está, por pressuposto, fora do controle das organizações. 

Organizações empregam tecnologia, normas, cerimoniais e rituais para, aumentar a 

previsibilidade do futuro. Maior desejo de controlar as influências externas, maior 

tendência de gerar regulamentos e normas para garantir o controle. Estes artefactos 

não tornam a realidade mais previsível, mas ajudam a aliviar pressões, criando 

pseudocertezas . É o caso de parte considerável dos sistemas de planeamento e 

controle. 

Países com baixo controlo da incerteza são caracterizados por baixos níveis de 

ansiedade da população, menos stress no trabalho, menor resistência a mudanças e 
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maior capacidade para assumir riscos nos negócios. Países com alta prevenção à 

incerteza, por sua vez, apresentam alto nível de preocupação com o futuro, mais stress 

no trabalho, forte resistência a mudanças e medo do fracasso nos negócios. 

Quando países que apresentam um elevado controlo de incerteza e quando associado 

com elevada distância hierárquica, parece relacionar-se a sociedades onde as relações 

pessoais e os processos de trabalho são fortemente guiados por estruturas 

burocráticas, por normas e leis. 

 

Individualismo versus colectivismo 

Procura descrever o relacionamento entre o indivíduo e a colectividade. O nível de 

individualismo – ou, inversamente, de colectivismo – é reflexo de como as pessoas 

vivem juntas (tribos, clãs, núcleos familiares, etc.). Mesmo considerando que, a 

maioria das sociedades modernas, as pessoas ainda se agregam em grupos familiares, 

o grau de ligação que o indivíduo mantém com a sua família varia amplamente de 

uma cultura para outra. 

Países com alto grau de individualismo são caracterizados por maior independência 

emocional do empregado em relação à empresa, preferência por processos decisórios 

focados no indivíduo e estímulo à iniciativa dos membros da organização. Países com 

alto grau de colectivismo, por sua vez, são caracterizados por maior dependência oral 

dos empregados em relação à empresa, maior preocupação – por parte dos dirigentes 

– com a regularidade e a conformidade, pouco estímulo a iniciativas inovadoras e 

valorização de processos decisórios grupais. 

Em qualquer sociedade, o grau de individualismo ou colectivismo de seus membros 

afecta fortemente o relacionamento entre o indivíduo e a organização à qual ele 

pertence. Uma das questões perenes na teoria administrativa é a convergência entre os 

interesses individuais e os objectivos organizacionais. Enquanto que nas sociedades 

mais colectivistas o indivíduo considera seu objectivo o objectivo do grupo, nas 

sociedades mais individualistas os objectivos individuais e organizacionais tendem a 

ser conflitantes.  

 

Masculinidade versus Feminilidade 

Estes termos referem-se à distribuição dos papeis sociais (que se traduzem em 

comportamentos diferentes) segundo o sexo e determinados pela cultura, em que os 
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homens devem ser firmes, competitivos e duros e as mulheres devem ser ternas, 

generosas, preocupadas pelas relações humanas e pelo meio envolvente. 

Assim, de acordo com as diferenças entre sociedades relacionadas com esta dimensão 

– masculinidade versus feminilidade – podemos defini-la da seguinte forma: as 

sociedades ditas masculinas são aquelas onde os papeis são nitidamente diferenciados, 

em que o homem deve ser forte, impor-se e interessar-se pelo sucesso material, 

enquanto a mulher deve ser mais modesta, terna e preocupada com a qualidade de 

vida; as sociedades ditas femininas são aquelas onde os papeis sociais dos sexos se 

sobrepõem, tanto os homens como as mulheres devem ser modestos, ternos e 

preocupados com a qualidade de vida. 

É curioso constatar a associação que se estabelece entre o índice de masculinidade de 

um país com a taxa de crescimento da sua população. Assim, em sociedades ditas 

masculinas, as famílias são mais numerosas nos países pobres e pouco numerosas nos 

países ricos. Situação inversa se constata para as sociedades ditas femininas, onde o 

fenómeno ocorre numa relação inversa (famílias mais numerosas nos países ricos e 

menos numerosas nos países pobres). 

Também é possível verificar uma relação entre a evolução demográfica e o grau de 

masculinidade, em que os homens e as mulheres jovens têm interesses mais técnicos 

(que poderiam ser considerados masculinos) enquanto os mais velhos têm interesses 

mais sociais. Estes últimos são melhores gestores de pessoas e os mais jovens são 

melhores quadros técnicos. Por sua vez, a queda da taxa de natalidade e a evolução 

tecnológica e social permite o acesso das mulheres a postos de trabalho antes 

ocupados apenas por homens e que tenderá a repercutir-se na evolução das sociedades 

no sentido de valores mais femininos. 

 

Visto que Portugal foi um dos países que integrou o estudo desenvolvido por 

Hofstede, será curioso perceber onde é que o nosso país se posiciona de modo a 

facilitar a compreensão das práticas de gestão adoptadas, que de um modo ou outro 

nos fomos habituando a lidar ou a assistir ao relato de comentários que não se 

distanciam tanto quanto o desejado das práticas de gestão resultantes da percepção 

que os trabalhadores têm das ocorrências organizacionais. 

Assim, relativamente à dimensão distância hierárquica, Portugal apresenta um índice 

de 63, ocupando a 24 / 25 posição na lista de classificações (ver tabela 1), o que vem a 

confirmar que Portugal se apresenta como uma sociedade com uma elevada distância 
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hierárquica, em que as práticas de gestão apoiadas em atitudes autoritárias, lideranças 

rígidas, centralização de decisões, percepções pouco éticas e maiores níveis de 

insatisfação estão subjacente a estratégias culturais. 

 

 

 

Tabela 1 – Índices da distância hierárquica (adaptado de Hofstede, 1997) 
 

 

Relativamente à dimensão controlo de incerteza, Portugal apresenta um índice de 104, 

ocupando a 2 posição na lista de classificações (ver tabela 2), o que vem a constatar 

que Portugal se apresenta como um país com um elevadíssimo índice de controlo de 

incerteza. Assim, a sociedade portuguesa sente uma ansiedade bastante elevada 

perante o desconhecido, uma forte resistência à mudança, medo de investir e “desafiar 

o futuro”, elevada preocupação com o futuro em conjunturas desvaforáveis, mais 

stress no  trabalho, práticas estas que são resultado do contexto cultural onde as 

pessoas cresceram e aprenderam a aceitar como certo e verdadeiro. 

Elsa Maria Nunes Barbosa 10 



Importância  das  Estratégias  Culturais  nas  Práticas  de  Gestão 

 

 

Tabela 2 – Índices do controlo da incerteza (adaptado de Hofstede, 1997) 
 

 

No que concerne à dimensão individualismo, Portugal apresenta um índice de 27, 

ocupando a 33 / 35 posição na lista de classificações (ver tabela 3), ou seja, constata-

se que Portugal apresenta-se ainda como uma sociedade colectivista, em que, segundo 

Fernandes (2000), os interesses do colectivos se sobrepõem geralmente aos interesses 

individuais, onde a iniciativa individual é mal vista, onde a relação profissional se 

rege pela lealdade em troca de protecção, influenciando estes valores as atitudes e 

práticas dos gestores nacionais. 
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Tabela 3 – Índices do individualismo versus colectivismo (adaptado de Hofstede, 1997) 
 

 

No que concerne à dimensão masculinidade, Portugal apresenta um índice de 31, 

ocupando a 45 posição na lista de classificações (ver tabela 4), ou seja, verifica-se que 

Portugal é um país relativamente feminino, onde se valoriza ter boas relações com os 

colegas (característica predominante feminina) do que trabalhar bem e ser competitivo 

(características predominantemente masculinas). 

Por sua vez, o sorriso também pode apresentar-se como uma característica 

predominantemente feminina – “E como um sorriso é importante numa relação 

humana! Sabemos isso, dizemos isso, ensinamos isso, ...” (Fernandes, 2000, 59), 

símbolo de ternura e afectividade. 
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Tabela 4 – Índices da masculinidade versus feminilidade (adaptado de Hofstede, 1997) 
 

 

Se quisermos, podemos sintetizar as estratégias culturais identificadas por Hofstede 

(1997) e a forma de as operacionalizar em termos de práticas de gestão (conforme se 

pode ver no quadro 1) com as respectivas  repercussões na forma como os 

trabalhadores as percebem, pensam e sentem e sua influência sobre o 

desenvolvimento e respectivo crescimento de um país. 

Baixa distância hierárquica: 
aceitação das responsabilidades 

 
Colectivismo: 

compromisso dos empregados 
 
Feminilidade: 

serviço personalizado 
produtos à medida do cliente 
agricultura 
bioquímica 

 
Baixo controlo da incerteza: 

inovação de base 

Elevada distância hierárquica: 
disciplina 

 
Individualismo: 

mobilidade dos gestores 
 
Masculinidade: 

produção em massa 
eficácia 
indústria pesada 
química industrial 

 
Elevado controlo da incerteza: 

precisão 

 

Quadro 1 - Cultura e competição internacional: vantagens competitivas de diferentes perfis culturais 

(adaptado de Hofstede, 1997) 
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3 . CONCLUSÃO 
 
Procurou-se neste trabalhar perceber de que modo as estratégias culturais que 

caracterizam os valores de determinado país influênciam e como influênciam as 

práticas de gestão adoptadas por esse mesmo país e que não são nada mais nada 

menos que a forma que os trabalhadores encontraram para perceber, pensar e sentir as 

ocorrências organizacionais. 

Neste sentido, procurou-se conceptualizar a cultura organizacional e perceber as 

atitudes e valores que estão subjacentes a esta bem como a sua influência nas práticas 

de gestão. 

Através do estudo desenvolvido por Hofstede (1997) é possível compreender a forma 

como os valores culturais influenciam as práticas e as teorias organizacionais. Cada 

vez mais, se assiste a uma maior acuidade por parte das empresas em oferecerem cada 

vez mais oportunidades de formação intercultural aos gestores que enviam para o 

exterior, pois a consciência da importância dos factores culturais no desenvolvimento 

e sucesso empresarial tende a ser cada vez mais premente. Por sua vez a componente 

cultural já é tida em conta, aquando do planeamento estratégico e da localização de 

actividades em países, regiões ou unidades que possuem características necessárias 

para serem competitivos nessas actividades. 
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