
UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

RODRIGO MOREIRA CASAGRANDE 

 

 

 

DIMENSÕES DA CULTURA ORGANIZACIONAL NO MODELO DE 

HOFSTEDE: ESTUDO EM UMA EMPRESA BRASILEIRA 

INTERNACIONALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

BLUMENAU (SC) 

2009 



 

RODRIGO MOREIRA CASAGRANDE 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSÕES DA CULTURA ORGANIZACIONAL NO MODELO DE 

HOFSTEDE: ESTUDO EM UMA EMPRESA BRASILEIRA 

INTERNACIONALIZADA 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Administração do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas 
da Universidade Regional de Blumenau, para a obtenção do 
grau de Mestre em Administração. 
 
Orientadora: Profª. Denise Del Prá Netto Machado, Drª.             

 

 

 

 

 

 

BLUMENAU 

2009



DIMENSÕES DA CULTURA ORGANIZACIONAL NO MODELO DE HO FSTEDE: 
ESTUDO EM UMA EMPRESA BRASILEIRA INTERNACIONALIZADA  

 

 

por 

 

RODRIGO MOREIRA CASAGRANDE 
 
 
 
 

 

Dissertação apresentada à Universidade 
Regional de Blumenau, Programa de Pós-
Graduação em Administração - PPGAd, para 
obtenção do grau de Mestre em 
Administração, aprovada pela banca 
examinadora formada por: 

                  
 
 
 
 
                                  ________________________________________________________                                                                
              Presidente:  Profª Denise Del Prá Netto Machado, Drª – Orientadora, FURB 
 
                                  ________________________________________________________ 
              Membro:     Prof. Mohamed Amal, Dr., FURB 
                                                                  
                                  ________________________________________________________ 
              Membro:     Prof. Flávio Ramos, Dr., UNIVALI                              
 
               
                                            
                                         _____________________________________________               
              Coord. PPGAd: Profª. Maria José C. de Souza Domingues, Drª 
 

 
 
 

         
Blumenau, 29 de abril de 2009 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dedico este trabalho a Loanda Maria Moreira 
Casagrande, uma abnegada que criou três filhos, 
provendo-os com uma vida digna e com 
oportunidades geradas pela boa educação.  

 

 



AGRADECIMENTOS 

 
Meus agradecimentos a todos que contribuíram para a realização deste trabalho. 

A minha orientadora Denise Del Prá Netto Machado, que desde o primeiro contato tão 

bem me conduziu, esclarecendo e instigando-me a aprender e aprimorar sempre.  

Ao departamento de Recursos Humanos da empresa pesquisada, que foi tão solícito 

desde o primeiro contato e que foi decisivo para a realização deste trabalho. 

Aos colegas de mestrado, que formaram uma equipe solidária e facilitadora do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Aos amigos, pela minha ausência. 

E em especial à minha mãe, minha irmã e meu irmão, que são minha fonte de 

motivação e inspiração para ser uma pessoa melhor a cada dia. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Felicidade é ser feliz e saber disso. 
Autor desconhecido 



RESUMO 

 
Diante dos movimentos de internacionalização de empresas, motivados pelas 

ameaças e oportunidades que uma arena global de negócios possibilita, é possível verificar o 

aumento do interesse sobre os impactos das dimensões culturais nas organizações. Nesse 

sentido, estudos sobre a cultura organizacional têm se mostrado objeto de inquietação no meio 

empresarial, especialmente em empresas que passam por processos de fusões, joint ventures e 

montagem de unidades no exterior. Um maior domínio e conhecimento sobre as dimensões 

culturais, que são inerentes às organizações, pode favorecer a mitigação de conflitos internos 

e permitir a melhor exploração do capital humano, principal ativo empresarial na era do 

conhecimento. Em vista disso, esta pesquisa teve como objetivo realizar uma análise das 

dimensões culturais no modelo de Hofstede: distância hierárquica, individualismo versus 

coletivismo, masculinidade versus feminilidade e controle da incerteza, em uma empresa 

brasileira internacionalizada. Para atingir o objetivo deste estudo teórico-empírico, realizou-se 

pesquisa descritiva pelo método quantitativo, com utilização de procedimentos estatísticos na 

interpretação dos dados. Os resultados apurados demonstram que as similaridades encontradas 

nas duas unidades caracterizam dimensões culturais homogêneas e sinalizam cultura 

organizacional semelhante.  Além disso, concluiu-se que as características culturais da 

unidade brasileira mantêm aderência com as características da cultura brasileira apresentadas 

nas dimensões propostas por Hofstede na sua pesquisa realizada junto à IBM, em 1973.  

 

Palavras-chave: Dimensões da cultura organizacional. Hofstede. Cultura organizacional. 

Internacionalização de empresas. 

 



ABSTRACT 

Facing the movements of internationalization of companies, motivated by the threats 

and opportunities that a business-oriented global arena makes possible, it is feasible to verify 

the increase of interest on the impacts of cultural dimensions in the organizations. In this 

direction, studies on the organizational culture have been object of fidget in the enterprise 

environment, especially in companies that are going through processes of merger, of joint-

ventures and of installation of units abroad. A greater domain and knowledge on the cultural 

dimensions that are inherent to the organizations can favor the mitigation of internal conflicts 

and allow the best exploration of the human capital, the main asset of an enterprise, in the age 

of the knowledge. Due to this fact, this research had as its objective to perform an analysis of 

the Hofstede´s cultural dimensions, hierarchic distance, individualism versus collectivism, 

masculinity versus femininity and the control of the uncertainty, in an internationalized 

Brazilian company. To reach the objective of this theoretical-empirical study, a descriptive 

research through the quantitative method was executed, with the use of statistical procedures 

in the interpretation of the data. The results demonstrate that the similarities found in the 

Paraguayan and in the Brazilian units characterize homogeneous cultural dimensions and 

suggest a similar organizational culture. Moreover, it was concluded that the cultural 

characteristics of the Brazilian unit maintain the adherence with the characteristics of the 

Brazilian culture presented in the dimensions proposed by Hofstede in his research performed 

at IBM, in 1973.  

 Keywords: Dimensions of the organizational culture. Hofstede. Organizational culture. 

Internationalization of companies.  
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1 INTRODUÇÃO 

A dinâmica dos negócios internacionais, em um cenário onde as empresas têm o 

mundo como sua arena de operações, é de relevância econômica impactante para as nações e 

organizações que as compõem.  Não por acaso, termos como “mundo sem fronteiras”, 

“encolhimento mundial” e “vila global” são recorrentes para descrever essa realidade.   

Novas tecnologias são peças importantes nessa interconexão global, funcionando 

como encurtadoras de distância na dinâmica do mercado, mas também convém destacar que 

pesquisas sobre as motivações que levam empresas a expandirem seus negócios para o 

exterior mostram a importância de outros fatores impulsionadores, tais como político, 

econômico, social e cultural.  

A ausência de uma sensibilidade cultural tem gerado problemas para empresas que 

internacionalizaram seus negócios, seja no seu ambiente interno, como também no 

relacionamento com o mercado consumidor.  Alexander e Silva (2002) citam o exemplo do 

Mc Donalds, Pizza Hut e Wal-Mart, corporações que se viram forçadas a reconhecer que a 

introdução de sabores e práticas americanas sem um esforço para educação do consumidor 

local não é algo que se sustenta numa estratégia ampla de internacionalização. 

Quando pessoas de culturas diferentes se encontram, pode haver implicações geradas 

por estereótipos, preconceitos, diferenças de linguagem e reações situacionais. Não raro, 

ouvem-se relatos sobre conflitos de culturas que se chocam nas interações promovidas no 

meio corporativo. A ausência de uma sensibilidade cultural pode ocasionar problemas para 

empresas que internacionalizam seus negócios, seja no ambiente interno da organização, 

como também no relacionamento com seus stakeholders.  

O escopo desta dissertação abrange as dimensões culturais envolvidas no processo de 

internacionalização e tem como pilar a pesquisa de Hofstede (1980, 2001, 2003), que 

estabeleceu dimensões culturais presentes no ambiente do trabalho em diferentes sistemas de 

valores nacionais. Em sua investigação, feita em 53 países, Hofstede (2003) conseguiu 

interligar valores culturais com indexadores numéricos que produzem comparações entre 

nações, além de enfatizar valores culturais que podem ser encontrados nos ambientes de 

trabalho.   
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 Dessa pesquisa, o autor identificou quatro dimensões de valores, quais sejam: 

distância hierárquica, individualismo versus coletivismo, masculinidade versus feminilidade e 

controle da incerteza. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Para obterem sucesso em seus empreendimentos além-fronteiras as empresas não 

podem desprezar a riqueza de qualquer sistema cultural. Muitas vezes são necessárias 

alterações, adaptações ou substituições até mesmo no portfolio de produtos para não perderem 

a competitividade. Como exemplo, o sanduíche Big Mac comercializado no mundo inteiro 

pelo McDonalds, é produzido com carne de carneiro na Índia.  

Nessa mesma perspectiva, as dimensões culturais verificadas na matriz de uma 

determinada corporação e a cultura nacional dos países em que estão instaladas suas unidades 

podem diferenciar-se entre si, indicando a necessidade de uma averiguação mais aprofundada 

e adequação desta unidade. Em alguns casos, pode-se optar por uma readequação da cultura 

corporativa à realidade daquele país, atuando nas formas de gerenciamento dos recursos 

humanos. 

De acordo com Geertz (1989), a cultura representa o universo simbólico da 

organização e permeia as práticas e representações mentais em um sistema coerente de 

significados que une todos os membros em torno dos mesmos objetivos e do mesmo modo de 

agir.  Ao unir as pessoas em torno de metas comuns, acaba por gerar um sensação de 

pertencimento a um grupo, atenuando as incertezas e inseguranças do mundo contemporâneo. 

 Tendo como base conceitual o trabalho apresentado por Hofstede (1980, 2001, 2003), 

que conseguiu interligar dimensões culturais com indexadores numéricos que produzem 

comparações bastante clarificadas nos ambientes de trabalho de diferentes nações, o presente 

trabalho possui como questão principal: 

 

Uma organização com sede no Brasil e filial em outro país possui entre 

suas unidades uma cultura homogênea em todas as dimensões propostas 

por Hofstede (1980, 2001, 2003)? 
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1.2 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Neste trabalho, buscou-se analisar: 

 

a) Quais as similaridades e/ou diferenças encontradas entre as dimensões culturais de 

Hofstede (2003) – individualismo/coletivismo, distância hierárquica, controle da incerteza e 

masculinidade/feminilidade, em uma empresa brasileira e sua unidade internacionalizada 

localizada no Paraguai? 

b) As similaridades encontradas podem caracterizar uma cultura organizacional 

homogênea nas unidades pesquisadas dessa empresa? 

c) Os resultados encontrados são compatíveis com as dimensões culturais: 

individualismo/coletivismo, distância hierárquica, controle da incerteza e 

masculinidade/feminilidade, do modelo de Hofstede (2003)? 

 

1.3 PRESSUPOSTOS 

 

O aumento da globalização dos negócios leva muitas empresas a reconsiderarem o que 

contribui para o sucesso de sua atuação e o processo de internacionalização de organizações 

pode seguir diversos caminhos conforme a estratégia escolhida pela corporação: montagem de 

subsidiária com investimentos diretos, criação de alianças estratégicas, estabelecimento de 

networks, fusões. 

Nos movimentos de internacionalização observa-se que, mesmo nas situações em que 

as empresas procuram reproduzir a mesma estrutura e estratégias de sucesso observadas na 

matriz, não há a obtenção de resultados similares aos do país-sede, podendo acarretar 

conflitos de ordem organizacional especialmente no tocante aos componentes culturais que 

compõem cada corporação e que podem apresentar incompatibilidades e rejeições no novo 

arranjo organizacional. 

De acordo com Freitas (1997), aspectos importantes da cultura organizacional 

emanam de traços da cultura nacional e, neste sentido, traços singulares dessa cultura 

precisam ser delineados antes da aplicação de metodologias de análise de traços da cultura 

organizacional. Essa abordagem mantém aderência com as pesquisas realizadas por Erramili 

(1996), que conclui que, como as organizações são produtos de seus países de origem, pode-

se supor que a cultura nacional influencia fortemente a cultura corporativa. 
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Apesar de ser afetada pela cultura nacional do local onde se instalou, há que se 

analisar a cultura corporativa com suas rotinas e repertórios, maneiras de organização e 

atividades de administração de negócios característicos da cultura da firma fundadora. De 

acordo com Trompenaars (1994), cada um de nós leva dentro de si as formas que aprendeu de 

organizar as experiências para que estas tenham algum significado. Por isso, empregados que 

trabalham na mesma empresa, mas que são de culturas diferentes, tendem a apresentar 

interpretação de significados dessa empresa diferente dos outros. 

Partindo-se do pressuposto de que as decisões e forma de administração de uma 

empresa podem sofrer forte influência do quadro de referências determinado por sua cultura, é 

importante levar em conta um diagnóstico preciso tanto dos aspectos relacionados às 

dimensões culturais da organização, quanto da cultura nacional em que a empresa veio a ser 

instalada, formando uma melhor compreensão da equipe que a compõe. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

O objetivo desta dissertação é a busca de informações empíricas para fundamentar 

assunto de crescente interesse para as organizações, que trata das diferenças culturais 

observadas em empresas transnacionais e o impacto no ambiente corporativo. Para isso, busca 

analisar, em um primeiro momento, a realidade na sede de uma empresa transnacional, com o 

intuito de mapear as dimensões de sua cultura organizacional.  Em um segundo momento, 

avalia as dimensões da cultura organizacional da unidade internacionalizada dessa empresa. 

O objetivo geral da presente pesquisa é analisar a cultura organizacional de uma 

empresa brasileira em conformidade com o modelo das quatro dimensões de Hofstede (1980, 

2001, 2003) – distância hierárquica, individualismo versus coletivismo, masculinidade versus 

feminilidade e controle da incerteza – e fazer uma comparação entre o observado na empresa-

sede e sua unidade instalada no Paraguai. 

 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

 

a) Identificar as similaridades entre as dimensões culturais distância hierárquica, 

individualismo versus coletivismo, masculinidade versus feminilidade e controle da incerteza, 

de acordo com o modelo de Hofstede (1980, 2003), entre uma empresa localizada no Brasil e 

sua unidade instalada no Paraguai. 
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b) Identificar as diferenças entre as dimensões culturais distância hierárquica, 

individualismo versus coletivismo, masculinidade versus feminilidade e controle da incerteza, 

de acordo com o modelo de Hofstede (1980, 2003), entre uma empresa localizada no Brasil e 

sua unidade instalada no Paraguai. 

c) Identificar se os resultados encontrados na empresa-sede assemelham-se com as 

características apresentadas nas dimensões propostas por Hofstede (1980, 2003) (o Paraguai 

não fez parte da pesquisa de Hofstede). 

d) Identificar se a pesquisa pode caracterizar uma cultura organizacional homogênea 

na unidade nacional e unidade internacionalizada da empresa. 

 

1.5 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

 

O aumento da globalização dos negócios leva muitas empresas a reconsiderarem o 

que contribui para o sucesso de sua atuação dentre os diversos caminhos que o processo de 

internacionalização de organizações pode seguir: montagem de subsidiária com investimentos 

diretos, criação de alianças estratégicas, estabelecimento de networks e fusões. Além do 

desafio de acertar na escolha do modo de entrada, a empresa que decide pela 

internacionalização não pode negligenciar o impacto do produto que vai operar cadeia de 

fornecedores, cultura nacional e cultura organizacional.  

Gestores de empresas que atuam ou pretendem atuar globalmente, precisam raciocinar 

com base numa eficácia coletiva e um bom exemplo é a preocupação com a cadeia de 

fornecedores.  Uma empresa brasileira que pretenda abrir uma unidade no leste europeu 

precisa antever se seus fornecedores os acompanham nessa empreitada ou se consegue 

substituí-los por fornecedores próximos de onde pretende instalar-se.  

As dimensões da cultura organizacional e cultura local podem interferir no 

delineamento de formas de relacionamento, padrões de conduta e tipos de administração e 

suas corretas interpretações podem ser decisivas para o sucesso na busca por ambientes além-

fronteiras. Diante destas prerrogativas, os resultados do presente trabalho podem servir para a 

empresa pesquisada trazer à tona eventuais informações desconhecidas a respeito das 

dimensões da cultura organizacional presentes na sede e na sua unidade internacionalizada. 

Com estas informações, o processo de tomada de decisões pode se tornar mais preciso além 

de um maior entendimento das relações interpessoais sob o foco da cultura organizacional. 
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O tema mostra-se relevante em função das dificuldades que as organizações enfrentam 

para acompanhar a intensidade e velocidade das mudanças nesse mercado globalizado e os 

conflitos culturais que podem ser gerados nesse cenário para as instituições que não tiverem a 

capacidade de adaptação cultural.  

Finalmente, o presente trabalho está relacionado com pesquisas desenvolvidas no 

Programa de Pós- Graduação em Administração da Universidade Regional de Blumenau – 

FURB, que tem como área de concentração a Gestão de Organizações.  O mesmo se enquadra 

na linha de pesquisa em Empreendedorismo, que possui como foco as estratégias empresariais 

que permitem às organizações crescerem em um ambiente incerto e competitivo e integra o 

grupo de pesquisa cadastrado no CNPq com nome Empreendedorismo, Inovação e 

Competitividade em Organizações. As dimensões culturais de Hofstede já foram tema de um 

trabalho de dissertação de Ferreira (2008) deste mesmo grupo de pesquisa. 

 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho está organizado em cinco capítulos. 

No primeiro capítulo é apresentada a introdução, com destaque para o problema e as 

questões de pesquisa, o pressuposto básico, os objetivos geral e específicos e a justificativa 

para o presente estudo. No segundo capítulo é feita a revisão de literatura com o propósito de 

fornecer o referencial para embasar as análises e discussões decorrentes do presente estudo.  

A fundamentação teórica trata basicamente da internacionalização de empresas, cultura 

organizacional, cultura nacional e dimensões da cultura organizacional (HOFSTEDE, 1980, 

2003). No terceiro capítulo são apresentados os procedimentos metodológicos empregados na 

pesquisa, população, amostra, procedimentos de coleta e análise dos dados. No quarto 

capítulo apresentam-se os resultados obtidos com a análise da pesquisa empírica aplicada na 

unidade nacional e unidade internacionalizada da empresa pesquisada. Finalmente, no quinto 

capítulo estão as considerações finais, a conclusão e as recomendações. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A CULTURA NO AMBIENTE DE NEGÓCIOS 

 

A definição de cultura pode ser encontrada de forma ampla ou restrita, mas geralmente 

está relacionada com a aquisição de conhecimentos que passam a ser utilizados para 

interpretar experiências e guiar comportamentos.  Dessa forma, afeta como as pessoas pensam 

e reagem frente a determinadas circunstâncias. 

Laraia (2001) aborda o conceito de cultura analisando desde as manifestações 

iluministas até os autores modernos que trataram o tema, procurando demonstrar como a 

cultura influencia o comportamento social e diversifica a humanidade. O autor afirma que, 

independente dos genes, o que prevalece como grande influenciadora da personalidade 

humana é a cultura e também faz referência ao chamado determinismo geográfico, 

observando que, a partir da década de 20, verifica-se grande diversidade cultural localizada 

em um mesmo tipo de ambiente físico. A herança cultural é responsável pelos diferentes 

comportamentos sociais, onde todos os homens são dotados do mesmo equipamento 

anatômico, mas a utilização do mesmo é vinculada ao aprendizado, que faz parte da herança 

cultural do grupo onde está inserido. (LARAIA; 2001). 

Na medida em que indivíduos de culturas diversas podem interpretar o mundo de 

formas distintas, há o risco do surgimento do etnocentrismo, que é a tendência do indivíduo 

que vê o mundo através da sua própria cultura considerar o seu modo de vida como o mais 

correto e natural.  Isso pode acarretar conflitos sociais, com rejeições e preconceitos danosos 

às formas de relacionamento. 

Conflitos gerados por visões etnocentristas podem ser nocivas às instituições, não 

somente em processos de fusão, mas também quando de sua instalação em mercados externos, 

pois estimula o nascimento de subculturas que podem minar ambiente organizacional.  

Conforme Johan (2004), há casos em que as subculturas são dissonantes do núcleo 

central da empresa, o que pode acarretar uma espécie de contracultura organizacional.   

Nesse cenário, o autor comenta que “a contracultura aglutina grupos ou subgrupos que 

rejeitam o que a organização representa ou o que ela tenta conseguir, numa oposição 

dissimulada aos valores dominantes e/ou à estrutura de poder” (JOHAN, 2004, p. 11).   

Nesses movimentos, cria-se um terreno fértil para o surgimento de conflitos. Tal 

incompatibilidade pode ser oriunda tanto de óticas distintas da cultura interna das 
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organizações, como também do chamado distanciamento provocado pelas culturas nacionais. 

No outro pólo, como antagonismo ao etnocentrismo, está a apatia.  De acordo com Laraia 

(2001), em situações de apatia os membros de uma cultura abandonam a crença nos valores 

de sua própria sociedade e perdem o sentido de fazer parte de um grupo. O autor finaliza sua 

obra falando do caráter dinâmico da cultura, enfatizando o constante processo de mudança por 

que passa e defende que o entendimento desta dinâmica atenua o choque entre as gerações e 

mitiga comportamentos preconceituosos. (LARAIA, 2001). 

Na primeira metade do século XX, a antropologia social desenvolveu a convicção de 

que todas as sociedades, modernas e tradicionais, são confrontadas com os mesmos problemas 

fundamentais. Antropólogos americanos desempenharam um papel importante na difusão 

desta mensagem, em especial Margaret Mead.   De acordo com Gardner (1996, p. 74) “Mead 

sentia necessidade de contestar a sabedoria convencional em quase todas as esferas de sua 

vida”. Margaret Mead se chocava com a noção de que havia uma única maneira ótima de se 

viver.  Essa postura contestadora (GARDNER, 1996) gerou registros sobre a importância da 

cultura como influência no curso do desenvolvimento humano, os padrões impostos pela 

cultura sobre os dados do sexo, o temperamento, e a necessidade de colaboração 

multidisciplinar afetou a maneira de pensar de sua profissão. Outro ponto importante do 

trabalho de Mead foi o de pedir às pessoas que reconhecessem certas limitações e 

constrangimentos da natureza humana relativos ao sexo, ao temperamento, ao parentesco e à 

educação, fatores estes que fundamentam a diversidade. 

Um importante instrumento para estudar o que é representativo para determinada 

cultura é a teoria da representação social, que ajuda no entendimento sobre a forma de pensar 

sobre produtos e objetos, quais os valores são associados a isso, quais normas são seguidas e 

qual a visão de mundo. (PENZ, 2006). 

Conforme Penz (2006), a teoria da representação social permite estudar essas questões 

sob um nível social e cultural, uma vez que é formada a partir de novos conhecimentos e 

idéias integradas em uma representação pré-existente. A representação social é uma forma de 

conhecimento do senso comum, então, através de um olhar sobre como se agrupam os 

indivíduos, via compartilhamento de costumes, emoções, crenças e estilos de vida, é possível 

identificar os elementos centrais que formam o núcleo de representação de um determinado 

grupo em termos de cultura organizacional. 

Desta forma, infere-se que, da mesma forma que é fundamental para a humanidade a 

compreensão das diferenças entre povos de culturas diferentes, também é importante o 

entendimento das diferenças que ocorrem dentro de uma corporação. 
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Apesar da série de estudos e pesquisas sobre a questão transcultural, que diz respeito 

aos estudos que comparam colaboradores de países diferentes, Schein (1985) apresentou uma 

linha de estudos que atribui riscos teóricos e práticos a esse tipo de linha de raciocínio. 

Segundo o autor, não se tira muito proveito de informações a respeito de culturas nacionais se 

não for possível decifrar os padrões.  Assim, pouco ajuda saber que os alemães são 

compulsivos, de que italianos expressam suas emoções com liberdade e que os americanos 

são individualistas caso um indivíduo de outro país vá trabalhar num desses locais.  

Kessapidou e Varksakelis (2002) examinaram, a partir de uma amostra de 478 

empresas, a extensão em que os fatores da cultura nacional afetam as performances de filiais 

estrangeiras na Grécia. O trabalho enfatiza que, num ambiente globalizado, as diferenças na 

cultura nacional podem influenciar o modo de entrada e ditar o impacto gerado pela 

dificuldade que envolve a integração de pessoas estrangeiras na organização.   

 Os resultados da pesquisa mostraram que práticas administrativas em sociedades 

culturalmente distantes, onde surge a diversificação cultural, se mostram mais eficazes do que 

em ambientes homogêneos. Segundo estes autores, a distância cultural tende a aumentar a 

performance de empresas internacionalizadas em função das práticas de administração 

estratégica e de repertórios enriquecidos pela interação de culturas diferentes. 

(KESSAPIDOU; VARKSAKELIS, 2002). 

Ferreira e Assmar (2002) discorrem sobre a psicologia transcultural, que teve origem a 

partir da preocupação em determinar as possibilidades de generalizações de outras culturas 

que não a americana (EUA).  Os métodos e estratégias aplicados nas pesquisas transculturais 

buscavam confrontar a variabilidade existente nas várias sociedades ou grupos culturais de 

forma a identificar condutas específicas caracterizadoras de determinadas culturas e outras 

generalizáveis.  

Merecem destaque, enquanto fatores que maximizam essas ocorrências, a liberalização 

do comércio, a integração econômica, o surgimento de novos processos, tecnologia de 

comunicação e informação e, principalmente, a internet enquanto instrumento para 

disseminação de conhecimento, divulgação institucional e desenvolvimento de networks. 

(FERREIRA; ASSMAR, 2002). 

A importância da network na internacionalização é largamente reconhecida na 

literatura, geralmente mostrando que gera melhoramentos na capacitação e competitividade de 

empresas internacionalizadas.  Principalmente as pequenas empresas têm o exercício da 
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network como instrumento central para definição do modo de entrada, tomada de decisões e 

escolhas de mercado, como demonstrado nos trabalhos de Coviello e Munro (1997). 

Aumentando a complexidade da estratégia de busca por novos mercados no exterior, 

as empresas que trilham esse caminho também não podem desprezar a chamada distância 

psíquica. A distância psíquica pode ser traduzida como fatores que atrapalham, distorcem ou 

frustram o aprendizado de empresas que buscam desvendar ambientes externos, podendo ser 

interpretada em termos de percepção e entendimento da diferença de cultura e de negócios 

que formam a base psíquica (STOTTINGER; SCHLEGELMICH, 1998). 

Evans, Treadgold e Mavondo (2000) examinaram a força explicativa da distância 

psíquica entre nações, concebida em termos de desenvolvimento da exportação e do 

desempenho organizacional.  Trata-se de um artigo que revisa o trabalho de Stottinger e 

Schlegelmich (1998), pesquisadores que focaram os trabalhos sobre a distância psíquica. 

Segundo O’Grady e Lane (1996, p.330, tradução nossa): “a distância psíquica é um 

grau de incerteza da firma sobre um mercado externo resultante das diferenças culturais e 

outras dificuldades de negócios que apresentam barreiras ao aprendizado”. Estes autores 

comentam que os fatores negociais, que abrangem práticas negociais, sistemas legais e 

políticos, educação, desenvolvimento econômico, infraestrutura de marketing e estrutura 

industrial, necessitam ser incluídos na conceitualização da distância.  Essa especificação do 

elemento da distância psíquica é particularmente importante para clarear o debate a respeito 

da diferença entre distância cultural e distância psíquica. 

Para compreender que fatores criam essa percepção de distância e como empresas 

administram as diferenças pode ser pertinente a busca por uma forma de mensurar a chamada 

distância psíquica e fatores específicos que criam tal percepção.  Essa proposição de que 

distância psíquica deve ser medida entre o país de origem e o mercado estrangeiro resulta de 

uma percepção de diferenças culturais e negociais (O’GRADY; LANE, 1996).  

De acordo com Barros e Prates (1996), os fatores culturais têm influência de grande 

impacto no estilo de administração.  Os autores elaboraram um trabalho de grande destaque 

sobre o contexto cultural em que o brasileiro desenvolve suas práticas administrativas de 

forma a compreender certas atitudes e comportamentos característicos de nossos gestores e 

empreendedores. O modelo desenvolvido pelos autores apresenta características próprias na 

relação entre líderes e liderados: paternalismo, lealdade às pessoas, formalismo, flexibilidade 

e impunidade, esta como resultante da inter-relação de todos os traços percebidos.   
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Analisando a gestão dos negócios no estilo brasileiro, destacam-se características 

como a expectativa de que o chefe tenha respostas para todos os problemas, a concentração de 

poder, onde os comandados ficam à mercê de comandos unilaterais sem ousar questioná-las e 

a flexibilidade e adaptabilidade. 

Barros e Prates (1996) reforçam que: 

a) a flexibilidade, caracterizada como a capacidade para tomada de decisões rápidas 

conforme o contexto que está sendo analisado, pode também ocasionar uma 

dificuldade para se adaptar a normas e regras, gerando uma inquietude 

incompatível com normas rígidas de comportamento; 

b) a atitude paternalista, que suscita o personalismo, gera a concentração das 

decisões e também uma certa permissividade acarretada por esse tipo de laço na 

relação de poder.  Essa postura pode ser percebida, também, como uma 

dependência pela resolução de problemas por outrem, que é a antítese da pró-

atividade; 

c) como a liderança é pautada na lealdade pessoal, em contraponto à busca  por 

resultados verificadas em outras culturas, pode provocar o surgimento de um 

ambiente em que as características pessoais são mais motivadoras do que a 

obtenção de resultados e cumprimento de papéis pré-estabelecidos; 

d) o estilo brasileiro evita constantemente o conflito, de forma a não desestabilizar 

as estruturas, o que também pode ser um reflexo de um sistema concentrado em 

valores individuais e pessoais; 

e) o erro é perigosamente tratado como algo não permitido.  Isso pode ser um ponto 

inibidor em fases de aprendizagem, sem contar que pode tolher ações inovadoras 

na organização. 

 

Não se deve negligenciar que o Brasil, com suas dimensões continentais, apresenta 

disparidades significativas de cultura entre as suas regiões como se pode observar no Nordeste 

e Sul do país, que têm vestuário, alimentação, costumes e tradições diferentes, embora 

componham a mesma nação. 

Há que se considerar que dentro de uma mesma nação podem existir variações 

culturais significativas conforme a região que estiver sendo analisada.  De acordo com Motta 

e Caldas (1997, p. 39), “quando nos referimos a traços brasileiros, estamos falando de 

características gerais que podemos dizer ser comuns ou freqüentes na maioria dos brasileiros”. 
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Por mais que pesquisadores utilizem a divisão entre nações para analisar a diferença 

entre culturas, esse balizamento pode distorcer análises, pois fronteiras nacionais não são 

sempre válidas para definição das fronteiras culturais, mas, através de um processo de criação 

de significado é possível motivar os componentes de uma corporação em direção aos 

objetivos perseguidos, de forma que fiquem impregnados nesse grupo social. 

 

2.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

A cultura organizacional é construída sobre o compartilhamento de valores, crenças e 

ritos, afetando questões inerentes ao ambiente corporativo, como planejamento estratégico, 

estrutura organizacional, formas de relacionamento e estilos de gestão.   

Não só através de códigos e formas de relacionamento pessoal, mas também através 

de artefatos, arquitetura da empresa, uniformes, decoração, maneira de se vestir, pode-se 

perceber qual o tipo de cultura organizacional reina em determinada empresa.  De acordo com 

Srour (1998, p. 167): 

 

Basta entrar em qualquer grande organização para logo ser assaltado por uma 
presença informe.  Paira no ar um mistério que faz as vezes de esfinge e que sugere, 
no silêncio de sua carranca, a famosa frase: ‘decifra-me ou te devoro’.  A arquitetura 
do ambiente, os móveis e o quadros embutem algo que os gestos desenham.  E as 
cores, o movimento do pessoal e os equipamentos evocam o que as palavras 
celebram.  E, de forma curiosa, os agentes individuais, habitualmente tão diversos 
em si, assemelham-se nos ritmos e jeitos. 
 
 

Um recém-chegado num ambiente como este, descrito por Srour (1998), 

metaforicamente deve se sentir inicialmente como um imigrante que dará os seus primeiros 

passos em um novo continente.  Com muita prudência, ficar alerta para tentar decifrar os 

códigos, sinais e procurar familiarizar-se com os artefatos.  

Fleury e Fischer (1990) apresentam o conceito de cultura organizacional relacionada à 

identidade da organização e concebida como um conjunto de valores e pressupostos básicos 

expresso em elementos simbólicos. Uma vez que o futuro será, em maior ou menor grau, 

incerto e que situações de incerteza geram ansiedade nas pessoas, a cultura corporativa pode 

ser uma atenuadora dessa sensação desconfortável.  De acordo com Wood Jr. (1995, p. 51): 

 
Organizações empregam tecnologia, normas, cerimônias e rituais para, 
supostamente, aumentar a previsibilidade do futuro.  Maior o desejo de controlar as 
influências externas, maior a tendência de gerar regulamentos e normas para garantir 
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o controle.  Estes artefatos não tornam a realidade mais previsível, mas ajudam a 
aliviar pressões, criando pseudocertezas. 
 

 
Existem situações imprevisíveis que ocorrem no ambiente organizacional.  Há que se 

contar com o grau de favorecimento com que os líderes se deparam para avaliar as condições 

para aplicação do seu poder, que envolve aspectos situacionais da organização, como o perfil 

da equipe, a cultura organizacional impregnada e a cultura local onde está inserida. 

Para Schein (1985, p.19-20), o conceito de cultura organizacional: 

 
 
O modo mais simples de pensar sobre cultura de qualquer grupo ou unidade social é 
pensar sobre cultura como o total da aprendizagem coletiva ou compartilhada dessa 
unidade enquanto desenvolvia sua capacidade de sobreviver a seu ambiente externo 
e de administrar suas questões internas.  Cultura é a solução dos problemas externos 
e internos que funcionou consistentemente para o grupo e que, portanto, passou a ser 
ensinada aos novos membros como o modo correto de perceber, pensar e sentir em 
relação a esses problemas... Então passa a ser entendida como natural e, finalmente, 
deixa de ser consciente. 

 

Partindo-se do pressuposto de que a análise não deve ser feita apenas a partir da visão 

do próprio líder, mas também se levando em consideração as percepções dos seus superiores 

hierárquicos, subordinados, cultura organizacional e cultura local, Yuckl (1989, p. 100) 

afirma que: 

 

[…] o efeito do comportamento do líder sobre a satisfação do subordinado e o 
esforço dependem da situação, incluindo as características do cargo e as 
características dos subordinados. Essas variáveis situacionais moderadoras 
determinam tanto o potencial para o aumento da satisfação dos subordinados como a 
maneira a partir da qual o líder deve agir para aumentar a motivação.  As variáveis 
situacionais também influenciam a preferências dos subordinados em termos de um 
padrão particular de comportamento de liderança, através do qual influenciam o 
impacto do líder sobre a satisfação dos subordinados. 

 

 

 Kenikou e Simosi (2006) propuseram que duas orientações culturais são as principais 

determinantes da eficácia dentro das organizações:  

 

a) orientação humanista, que reflete o movimento de relações humanas no local de 

trabalho e é caracterizada pela cooperação entre membros da organização, enfatiza 

equipes de trabalhadores que se auto-atualizam, o desenvolvimento de pessoas 

potencialmente criativas, participação na tomada de decisões, relações interpessoais 

construtivas e apoio social;  
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b) orientação para a realização, que envolve hipóteses, valores e práticas sobre 

tarefas organizacionais, estrutura de metas, objetivos organizacionais, 

experimentação, e uma ênfase na eficiência.   

 

Normas organizacionais que encorajam cooperação, trabalho em equipe e 

participação, são relacionadas com o desempenho por facilitar a coordenação de grupos e 

gerar sinergia dentre os divergentes recursos organizacionais. Na medida em que incentiva o 

auto-desenvolvimento e aperfeiçoamento de colaboradores, cria uma sólida estrutura para a 

otimização de recursos organizacionais relacionados ao capital humano. 

Já as organizações que promovem uma norma de eficiência e realização procuram o 

engajamento de seus colaboradores através de um cenário desafiador, mas com metas 

atingíveis e acompanhamento de feedbacks sistematizados.   

A companhia com orientação para realização é caracterizada pela experimentação e 

colocação de novas idéias em prática, o que cria uma “musculatura” que possibilita a 

organização proteger-se de eventuais avaliações negativas que venham afetar a meta 

estabelecida numa orientação de longo prazo. 

Conforme Denison e Mishra (1995) teorias sobre a eficácia organizacional geralmente 

são aprofundadas em direção a valores compartilhados, que formam a base para consenso e 

integração e motivam os membros de uma organização em direção ao significado desejado 

pela organização.   

Segundo estes autores, este assunto pode ser tratado em termos de quatro hipóteses: 

 
a) Hipótese de envolvimento: sugere que altos níveis de envolvimento e 

participação criam um senso de pertencência e responsabilidade aos 

colaboradores, construindo alto nível de comprometimento perante a organização 

e também capacitando os membros para operarem sob condições de grande 

autonomia. 

b) Hipótese da consistência: essa perspectiva enfatiza o impacto positivo que uma 

“cultura forte” pode ter sobre a eficácia, argumentando que um sistema 

compartilhado de crenças, valores e símbolos, que são amplamente estudados 

pelos membros de uma organização, tem um impacto positivo sobre suas 

habilidades para alcançar o consenso e cumprir ações coordenadas.  O conceito 

fundamental é que controles implícitos de sistemas, baseados em valores 
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internalizados é uma forma mais efetiva de obter a realização de coordenação do 

que um sistema de controle externo. 

c) Hipótese da adaptabilidade: essa hipótese considera que quando confrontada com 

uma nova situação, uma organização primeiro “experimenta” as respostas do 

aprendizado coletivo que já faz parte do repertório à disposição da companhia na 

forma de capital humano.  Quando novas situações são diferentes das velhas, a 

capacidade para desaprender os antigos códigos e criar um novo torna-se uma 

parte central do processo de adaptação.  A hipótese da adaptação define que uma 

organização deve possuir um sistema de normas e crenças, os quais apóiem a 

capacidade da organização para receber, interpretar e traduzir sinais a partir de 

seu ambiente em direção às mudanças de comportamento interno que aumenta 

sua chance de sobrevivência, crescimento e desenvolvimento. 

d) Hipótese da missão: o senso de missão fornece duas influências marcantes sobre 

o funcionamento da organização: primeiro a missão fornece um propósito e um 

significado e segundo fornece uma clara direção e metas as quais servem para 

definir o curso apropriado das ações da organização e de seus membros.  Ambos 

os fatores constroem e dão suporte aos valores-chaves da organização. 

 

A cultura organizacional pode ser modificada em função de fatores externos, 

interagindo e adaptando-se ao ambiente, ou por fatores internos, como, por exemplo,quando 

da mudança de líderes, onde novos elementos assumem com uma nova visão do negócio. De 

acordo com Freitas (1991) é possível administrar mudanças e adaptações na cultura 

organizacional de uma empresa, o que deve acontecer de uma forma planejada, havendo 

consenso entre os membros, uma concordância implícita.  

A mudança de cultura pode ser traumática e acarretar resistências e conseqüências. Por 

isso, sua condução deve ser bem transparente, clara e com informações repassadas aos 

membros envolvidos.  De acordo com Freitas (1991, p.115) “a cultura é conectada com outros 

elementos que sofrerão alterações, tais como estratégia, estrutura, sistemas de recompensas, 

habilidades, procedimentos, etc.”. 

A cultura organizacional gera uma personalidade coletiva e quando bem gerenciada 

oferece um sentido de pertencimento a um grupo aos indivíduos que atuam numa mesma 

organização, propiciando o compartilhamento de significado e mitigando a ansiedade gerada 

pelo cenário turbulento e imprevisível em que estão inseridas as organizações.  
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2.3 DIMENSÕES CULTURAIS DE HOFSTEDE  
 
 

Embora as sociedades humanas existam há mais de 10.000 anos, o advento das nações 

constitui-se um fenômeno recente na história da humanidade.   Conforme Hofstede (2003, p. 

26), “o sistema de nações, foi introduzido apenas em meados do século XX à escala mundial. 

Seguiu o sistema colonial que se desenvolveu durante os três séculos precedentes”.  

Hofstede (2003, p. 27) frisa que o conceito de cultura comum aplica-se mais às 

sociedades do que às nações.  A nacionalidade deve ser utilizada com parcimônia num estudo 

sobre as diferenças culturais porque dentro do território que caracteriza uma nação pode haver 

diferentes elementos formados por grupos étnicos, lingüísticos e religiosos reivindicando sua 

identidade e até mesmo sua independência nacional. 

Dois investigadores americanos, Alex Inkles e Daniel Levinson, em 1945 publicaram 

um estudo em que dividiam em três categorias os problemas fundamentais da humanidade: 

 
1. Relação com a autoridade. 
2. Concepção do “eu”, em particular. 

a) relação entre o indivíduo e a sociedade, e 
b) conceito de masculinidade e feminilidade. 

3.  Formas de gerir os conflitos, incluindo o controle da agressão e a  
expressão de sentimentos. (HOFSTEDE, 2003, p. 28) 

 

Daí decorre o trabalho de Hofstede (1980, 2003), que tem como alicerce a pesquisa 

empírica realizada na IBM.  Segundo o autor, trabalhadores da IBM, ocupando postos de 

trabalho idênticos em países diferentes, responderam a questões relativas aos seus valores.   

A análise estatística das respostas revelou a existência de problemas comuns, mas de 

soluções diferentes, conforme o país (HOFSTEDE, 2003, p.29): 

 
1. desigualdade social, incluindo a relação com a autoridade; 
2. relação entre o indivíduo e o grupo; 
3. conceitos de masculinidade e feminilidade: as conseqüências sociais de 

pertencer a um ou outro sexo; 
4. formas de gerir a incerteza, relacionadas com o controle da agressão e 

expressão de emoções.  
 

Houve forte aderência entre o trabalho de Hofstede (1980, 2003) e o trabalho de 

Inkeles e Levinson (apud HOFSTEDE, 2003).  Conforme Hofstede (2003, p. 29) “as quatro 

categorias de problemas definidos por Inkeles e Levinson representam dimensões das 

diferentes culturas, ou seja, aspectos dessas culturas que podem ser comparados aos de outras 

culturas”.   
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Hosftede (2003, p.288) investigou, em instalações da IBM em 53 países, os diferentes 

sistemas de valores nacionais e de que forma eles interagem com os sistemas de valores 

organizacionais. Além disso, o autor fez uma analogia entre cultura e programa mental, 

relatando que cultura é como um padrão de sentimentos, pensamentos e ações gerados através 

de um programa mental e utiliza a metáfora de “software da mente” para ilustrar o seu 

raciocínio. 

Hofstede (1980, 2003) conseguiu interligar valores culturais com indexadores 

numéricos que produzem comparações bastante clarificadas entre nações e também enfatizou 

os valores culturais que podem ser encontrados nos ambientes de trabalho. O autor explica 

cultura através de quatro dimensões de valores:  

 

a) Distância hierárquica: até que ponto os membros menos poderosos das 

instituições e organizações de um país esperam e aceitam que o poder seja 

distribuído de forma desigual. 

b) Individualismo versus coletivismo: a preferência pela vida sem muitas amarras 

sociais em contrapartida ao coletivismo onde os interesses do grupo prevalecem 

sobre os interesses dos indivíduos. 

c) Controle da incerteza: até que ponto os membros de uma cultura sentem-se 

ameaçados por situações incertas. 

d) Masculino versus feminino: a preferência por realizações, heroísmo, 

assertividade e sucesso material em oposição ao feminismo que prima por 

relações, modéstia, cuidados com as fraquezas e qualidade de vida. 

 

Abdou e Kliche (2004) fizeram uso do modelo de Hofstede (1980) para avaliar a 

formação de alianças estratégicas, que se configuram quando duas ou mais organizações 

compartilham expertise ou recursos físicos, financeiros, humanos e tecnológicos com o 

objetivo de alcançar vantagem competitiva na sua atuação. Quando os valores dos recursos e 

ativos combinados das companhias são melhores do que os valores dos recursos e ativos das 

companhias individualmente pode haver daí uma por benefícios sinérgicos.   

De acordo com Abdou e Kliche (2004, p.46), algumas fontes de sinergia discutidas na 

literatura são:  

a) exploração de economia de escala, que permite redução dos custos de produção; 
b) aprendizado, através do compartilhamento de experiências e informações; 
c) administração de riscos e custos, através do compartilhamento de recursos; 
d) facilidade para troca de informações estratégicas, via compartilhamento de 

estratégias de preços e custos de produtos ou serviços; 
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e) redução de custos de entrada em novos mercados, principalmente nos mercados 
externos de forma a reduzir o impacto da heterogeneidade entre culturas, 
sistemas políticos e barreiras ao livre comércio; 

f) redução de custos de entrada em novas indústrias ou novos segmentos de 
indústria, através do acesso a habilidades, conhecimentos e produtos junto a 
empresa que já atua em determinado setor. 

 

Fleury e Sampaio (2002) abordaram que as relações de poder refletem situações de 

dominação. Utilizando como cenário um processo de fusão, os autores desenvolveram uma 

analogia do ambiente corporativo com uma situação de guerra, onde o exército vencedor 

subjuga o inimigo derrotado.  Ou seja, faz uso do seu poder para estabelecer seus valores, suas 

políticas e práticas perante a cultura organizacional da corporação enfraquecida nessa relação. 

Abdou e Kliche (2004) destacam o crescimento da formação das alianças 

estratégicas, que em 1980 representava 2%, em 1997 chegava a 21%, com um aumento de 

25% ao ano desde 1985.  O trabalho destes pesquisadores mostrou que, apesar do crescimento 

verificado, a taxa de sucesso em alianças estratégicas é muito menor que no caso de fusões e 

aquisições.   

Como as alianças estratégicas são influenciadas por vários fatores, onde a cultura 

nacional e cultura organizacional são determinantes, os pesquisadores fizeram uso do modelo 

de Hofstede (2003), analisando e indexando os valores observados na cultura dos EUA e 

Alemanha, que podem impactar nas alianças estratégicas entre companhias desses países. 

Os resultados do estudo indicam que Alemanha e USA estão num cluster semelhante, 

mas apresentam diferenças significativas em quatro dimensões: 

 
1. distanciamento do poder, onde os USA apresentam altos escores; 

2. individualismo, onde novamente os USA apresentam altos escores; 

3. repulsa a incertezas, onde os USA apresentam baixos escores; e 

4. masculinidade apresenta igualdade muito próxima para ambos os países.  

 

Em sintonia com o trabalho de Dacin, Hitt e Levitas (1997), que concluiu que decisões 

para seleção de parcerias de alianças certeiras podem ser apoiadas pela busca de similaridades 

baseadas nas descobertas de Hofstede (1980, 2003), o artigo de Abdou e Kliche (2004), 

mostra que alianças estratégicas e joint ventures são influenciadas por cultura nacional e 

cultura organizacional e que a cultura da Alemanha e EUA pode ser mensurada através das 

dimensões dos valores de Hofstede. 

A partir daqui, detalha-se um pouco mais as quatro dimensões de Hofstede (1980, 

2003) foco deste trabalho. 
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2.3.1 Distância Hierárquica - IDH 

 

Esta dimensão utilizada por Hofstede reflete uma questão fundamental sobre a forma 

de gerir as desigualdades entre os homens. Conforme Hofstede (2003, p. 42), essa dimensão 

deve ser medida a partir dos sistemas de valores daqueles que têm menos poder e pode ser 

definida como “a medida do grau de aceitação por aqueles que têm menos poder nas 

instituições e organizações de um país, numa repartição desigual de poder”. 

Hofstede (2003), através da análise fatorial, classificou perguntas do questionário em 

grupos onde os resultados médios ou as porcentagens variavam da mesma forma.  Um país 

que obtinha resultado elevado para uma das questões do grupo, deveria igualmente obter um 

resultado elevado para as outras questões ou baixo para as questões que tivessem um 

significado oposto. O autor, em outro grupo de questões que se relacionam com o poder e a 

igualdade/desigualdade, escolheu as três questões mais fortemente relacionadas e através dos 

resultados médios dessas três questões chegou ao cálculo do índice de distância hierárquica 

(IDH). 

A fórmula utilizada por Hofstede (2001) foi: somar ou subtrair os três resultados, após 

ter multiplicado cada um deles por uma constante, e adicionar finalmente outra constante.   

O objetivo desta fórmula é assegurar que as três perguntas tivessem a mesma 

ponderação no índice final e chegar a um índice compreendido entre 0 (para os países com 

uma distância hierárquica extremamente baixa) e 100 (para aqueles com uma distância 

hierárquica extremamente alta). 

Abaixo, as três questões utilizadas para determinar o índice de distância hierárquica: 

 

1) “Com que freqüência, de acordo com sua experiência, o problema seguinte 

ocorre: os empregados têm receio de expressar desacordo em relação aos seus 

superiores” (resultado médio numa escala de 1 a 5, de “muito freqüentemente” a 

“muito raramente”). 

2) Uma questão colocada aos subordinados em relação ao estilo de liderança de 

suas chefias.  Percentagem de escolhas a favor de dois estilos entre quatro possíveis, 

incluindo uma opção “nenhuma das opções anteriores”. 

3) Uma questão sobre a preferência dos subordinados por um estilo particular de 

tomada de decisões das suas chefias. 
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O autor ainda desdobra a análise em distância hierárquica na família, distância 

hierárquica na escola e distância hierárquica no local de trabalho.  Nesta pesquisa aborda-se a 

análise referente ao local de trabalho. (HOFSTEDE, 2001). 

Após passar pelos estágios que compreendem a aprendizagem familiar e escolar vêm 

as experiências no ambiente de trabalho. A partir daí, as relações pai-filho e professor-aluno 

são complementadas pela relação chefe-subordinado e o índice de distância hierárquica nos 

informam sobre as relações de dependência em um determinado país.   

Um resumo das diferenças fundamentais no local de trabalho entre as sociedades de 

pequena e grande distância hierárquica, são apresentadas no quadro 1: 

 
                   

PEQUENA DISTÂNCIA 
HIERÁRQUICA 

                    
GRANDE DISTÂNCIA 

HIERÁRQUICA 
 
As desigualdades entre as pessoas devem ser 
minimizadas. 
 
Deve existir, e existe até certo ponto, uma 
interdependência entre quem tem mais poder 
e quem tem menos. 
 
A hierarquia nas organizações pressupõe 
uma desigualdade de papéis, estabelecida 
por conveniência. 
 
A descentralização é comum. 
 
Diferenças salariais reduzidas entre a cúpula 
e a base. 
 
Os subordinados esperam ser consultados. 
 
O chefe ideal é um democrata dotado e 
competente. 
 
Os privilégios e símbolos de status são mal 
vistos. 

 
As desigualdades entre as pessoas devem 
existir e são desejáveis. 
 
Quem tem menos poder deve depender de 
quem tem mais. 
 
 
A hierarquia nas organizações reflete uma 
desigualdade existencial entre indivíduos 
de maior e menor nível. 
 
A centralização é comum.   Diferenças 
salariais elevadas entre a cúpula e a base da 
organização. 
 
Os subordinados esperam que os chefes 
lhes digam o que fazer. 
 
O chefe ideal é um autocrata benevolente. 
 
Os privilégios e símbolos de status devem 
existir e são bem vistos. 
 
 

              Quadro 1 – Diferenças fundamentais entre sociedades de pequena e grande distância hierárquica. 
Fonte: HOFSTEDE, GEERT. Culturas e organizações: compreender a nossa programação mental.  
Lisboa: Sílabo, 2003.  p. 53. 

 
Nos países onde a distância hierárquica é baixa, a dependência dos subordinados em 

relação às suas chefias é limitada.  Há uma interdependência entre chefe e subordinado, 

preferindo-se um estilo consultivo.  Segundo Hofstede (2003, p. 42), “a distância hierárquica 

entre ambos é relativamente pequena e os subordinados abordam e contradizem as suas 

chefias com bastante facilidade”. 
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Em contrapartida, nos países onde o índice é elevado, a relação se inverte.  Conforme 

Hofstede (2003, p. 42), há uma dependência considerável dos subordinados em relação às 

suas chefias, com “uma grande lacuna emocional entre chefia e subordinados, os quais 

raramente contradizem suas chefias explicitamente”. 

No Quadro 2, a classificação dos países referente à relação com o poder obtida nos 

estudos de Hofstede (2003), numa escala de 0 a 100.  Quanto maior o índice, maior a 

concentração de poder.  

 

País 
Ordem/
Índice País 

Ordem/ 
Índice 

Malásia 1 / 104 Grécia 27 / 60 
Guatemala 2 / 95 Coréia do Sul 27 / 60 
Panamá 3 / 95 Irã 29 / 58 
Filipinas 4 / 94 Taiwan 29 / 58 
México 5 / 81 Espanha 31 / 57 
Venezuela 5 / 81 Paquistão 32 / 55 
Países Árabes 7 / 80 Japão 33 / 54 
Equador 8 / 78 Itália 34 / 50 
Indonésia 8 / 78 África do Sul 35 / 49 
Índia 10 / 77 Argentina 35 / 49 
Países da África Ocidental 10 / 77 EUA 37 / 40 
Iugoslávia 12 / 76 Canadá 38 / 39 
Singapura 13 / 74 Holanda 39 / 38 
Brasil 14 / 69 Austrália 40 / 36 
Hong Kong 15 / 68 Costa Rica 41 / 35 
França 15 / 68 AlemanhaOcidental 41 / 35 
Colômbia 17 / 67 Grã-bretanha 41 / 35 
Salvador 18 / 66 Suíça 44 / 34 
Turquia 18 / 66 Finlândia 45 / 33 
Bélgica 20 / 65 Noruega 46 / 31 
Países da África do Leste 21 / 64 Suécia 46 / 31 
Peru 21 / 64 Irlanda 48 / 28 
Tailândia 21 / 64 Nova Zelândia 49 / 22 
Chile 24 / 63 Dinamarca 50 / 18 
Portugal 24 / 63 Israel 51 / 13 
Uruguai 26 / 61 Áustria 52 / 11 

              Quadro 2 – Índice de distância hierárquica (IDH)  
Fonte: HOFSTEDE, GEERT. Culturas e organizações: compreender a nossa programação mental.  
Lisboa: Sílabo, 2003.  p. 41. 

 
 
Com suas ponderações alicerçadas no quadro acima, Hofstede (2003, p. 61) concluiu 

que: 

1. Países localizados em latitudes mais altas estão associados com IDH mais 
baixos. 

2. Países com maiores populações estão associados com IDH mais elevado 
3. Os países mais ricos estão associados com IDH mais baixos. 
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Isso se reflete no Quadro 2, que apresenta países como Malásia, Guatemala, Panamá, 

Filipinas, México e Venezuela no topo, com altos índices de distância hierárquica, enquanto 

países tidos como ricos, tais como Grã-Bretanha, Suíça, Noruega, Suécia, Dinamarca, 

compondo as pontuações baixas no índice. 

Confome Hofstede (2003), nos cenários de grande distância hierárquica percebe-se um 

caráter fortemente emocional nas relações hierárquicas, embora exista uma maximização do 

poder centralizado num grupo restrito de pessoas e tanto os superiores, quanto os 

subordinados consideram-se desiguais por natureza. 

O Brasil aparece numa posição de elevado índice de hierarquia, com índice 69 na 

escala de 0 a 100.  Essa situação, em consonância com o Quadro 1, coloca o Brasil com 

características de um país em que, no tocante ao trabalho: aceita e até mesmo valoriza as 

desigualdades, aceitando que quem tem menos poder deva depender de quem tem mais. 

Ainda sobre o Brasil, seu índice na tabela de IDH também sinaliza que é bem rígida e 

respeitada a questão da hierarquia e o chefe que tende a ser mais bem sucedido aos olhos de 

seus subordinados é o autocrata benevolente, pois os subordinados esperam que lhe digam o 

que fazer. Com relação ao outro país em questão nessa pesquisa, o Paraguai, o mesmo não foi 

contemplado nos trabalhos de Hofstede (2003). 

 

2.3.2 Individualismo Versus Coletivismo - IDV 
 

Dentre as questões abordadas no trabalho de Hofstede (2003), merece destaque a 

caracterização e comparação do que ele chama de dimensão individualista-coletivista.  Esse 

conceito é bastante útil na explicação de como influência cultural impacta a dinâmica e tarefas 

em locais de trabalho.   

No quadro 3, as principais diferenças no campo do trabalho entre as sociedades 

coletivistas e individualistas, conforme Hofstede (2003): 
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SOCIEDADES COLETIVISTAS 

 
SOCIEDADES INDIVIDUALISTAS 

A harmonia sempre deve ser mantida e as 
confrontações diretas evitadas. 
 

Dizer o que se pensa é característico das 
pessoas honestas. 

A infração gera um sentimento de 
vergonha perante o próprio grupo. 
 

A infração conduz a um sentimento de culpa 
e à perda do amor próprio. 

A finalidade da educação é aprender como 
fazer. 

A finalidade da educação é aprender como 
aprender. 
 

Os títulos e diplomas permitem acesso a 
grupos de status mais elevado. 
 

Os títulos e diplomas aumentam o valor 
econômico e o amor próprio. 

A relação empregado-empregador é 
percebida em termos morais como um 
vínculo familiar. 
 

A relação empregado-empregador presume 
um contrato baseado em vantagens mútuas. 

O recrutamento e promoção levam em 
conta o grupo a que pertence. 
 

O recrutamento e a promoção baseiam-se 
unicamente nas competências e regras. 

Pratica-se uma gestão de grupos e o 
relacionamento prevalece perante a tarefa. 
 

Pratica-se uma gestão de indivíduos e a 
tarefa prevalece sobre o relacionamento. 
 
 

                 Quadro 3 – Diferenças essenciais entre sociedades individualistas e coletivistas. 
Fonte: HOFSTEDE, GEERT. Culturas e organizações: compreender a nossa programação mental.  
Lisboa: Sílabo, 2003.  p. 87. 
 

Segundo Hofstede (2003), nas culturas individualistas o trabalhador é considerado 

como homo economicus, uma pessoa em que se combinam necessidades psicológicas e 

econômicas.  Já numa cultura coletivista, o empresário precisa ter em mente que nunca 

contrata um indivíduo, e sim uma pessoa que pertence a um grupo.  Neste caso o trabalhador 

atuará de acordo com os interesses do grupo, mesmo que esses interesses não coincidam com 

suas pretensões pessoais. 

Conforme Hofstede (2003), nas sociedades coletivistas o mau desempenho de um 

funcionário não necessariamente motiva a sua demissão, pois existem fortes amarras morais 

entre o empregador e empregado.  Vêem-se muitos casos de empresas familiares nesse tipo de 

sociedade.  Já as sociedades individualistas apresentam restrições a relações familiares no 

ambiente de trabalho e a relação de trabalho é vista como uma transação comercial, um 

contrato de compra e venda no mercado de trabalho. 

 

O individualismo caracteriza as sociedades nas quais os laços entre os indivíduos 
são pouco firmes; cada um deve ocupar-se de si mesmo e da sua família mai 
próxima.  O coletivismo, pelo contrário, caracteriza as sociedades nas quais as 
pessoas são integradas, desde o nascimento, em grupos fortes e coesos, que as 
protegem para toda a vida em troca de uma lealdade inquestionável. (HOFSTEDE, 
2003, p. 69): 
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No campo da motivação, pode-se depreender que nas sociedades individualistas a 

competitividade é estimulada, o que pode ser potencializada por várias formas, como a 

divulgação sistemática de rankings de desempenho, por exemplo.  Além disso, faz-se 

necessária uma gestão individualizada em que os incentivos e bônus devem estar relacionados 

ao desempenho individual. 

Numa economia coletivista a utilização de rankings e estímulos a competição entre os 

trabalhadores pode não surtir efeito algum ou, até mesmo, causar o efeito inverso: a 

desmotivação e repúdio dos grupos de trabalho. 

Os índices apurados por Hofstede (2003, p. 72) foram estabelecidos a partir das 

respostas a questões que tiveram como pressupostos do lado individualista: 

1. Tempo pessoal.  Ter um trabalho que proporcione tempo suficiente para vida 
pessoal e familiar. 

2. Liberdade.  Ter considerável liberdade para organizar o trabalho com bem 
entender. 

3. Desafio.  Ter um trabalho estimulante, que proporcione um sentimento de 
realização pessoal. 

 

E do lado coletivista: 

1. Formação.  Ter oportunidades de aprender ou de se aperfeiçoar. 
2. Condições de trabalho. Ter boas condições físicas de trabalho (ventilação, 

iluminação, espaço de trabalho adequado, etc. 
3. Utilização de competências.  Ter possibilidade de utilizar plenamente no 

trabalho as competências possuídas. 
 

O cálculo matemático utilizado por Hofstede (1980, 2003) para mensurar o índice de 

individualismo produz um resultado fatorial para cada dimensão, os quais foram 

multiplicados por 25 e um número constante de 50 pontos foi adicionado.  Segundo Hofstede 

(2003, p. 71) “este procedimento permitiu situar todos os resultados numa escala 

compreendida entre próximo de 0, para os países coletivistas e próximo de 100  para os 

individualistas”. 

No quadro 4, é apresentada a classificação da pesquisa de Hofstede (2003), dos países 

em relação aos individualismo versus coletivismo.  Quanto maior o índice apresentado, maior 

o individualismo:  
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País Ordem/ 
Índice 

País Ordem/ 
Índice 

EUA 1 / 91 Turquia 28 / 37 
Austrália 2 / 90 Uruguai 29 / 36 
Grã-Bretanha 3 / 89 Grécia 30 / 35 
Canadá 4 / 80 Filipinas 31 / 32 
Holanda 4 / 80 México 32 / 30 
Nova Zelândia 6 / 79 África do Oeste 33 / 27 
Itália 7 / 76 Iugoslávia 33 / 27 
Bélgica 8 / 75 Portugal 33 / 27 
Dinamarca 9 / 74 Malásia 36 / 26 
Suécia 10 / 71 Hong Kong 37 / 25 
França 10 / 71 Chile 38 / 23 
Irlanda 12 / 70 África Ocidental 39 / 20 
Noruega 13 / 69 Singapura 39 / 20 
Suíça 14 / 68 Tailândia 39 / 20 
Alemanha Ocidental 15 / 67 El Salvador 42 / 19 
África do Sul 16 / 65 Coréia do Sul 43 / 18 
Finlândia 17 / 63 Taiwan 44 / 17 
Áustria 18 / 55 Peru 45 / 16 
Israel 19 / 54 Costa Rica 46 / 15 
Espanha 20 / 51 Paquistão 47 / 14 
Índia 21 / 48 Indonésia 47 / 14 
Japão 22 / 46 Colômbia 49 / 13 
Argentina 22 / 46 Venezuela 50 / 12 
Irã 24 / 41 Panamá 51 / 11 
Jamaica 25 / 39 Equador 52 / 8 
Brasil 26 / 38 Guatemala 53 / 6 
Países Árabes 26 / 38   

               Quadro 4 – Índice de Individualismo (IDV)  
Fonte: HOFSTEDE, GEERT. Culturas e organizações: compreender a nossa programação mental.  
Lisboa: Sílaba. 2003. p. 72. 
 
Analisando-se o Quadro 4, verificam-se vários países ricos no topo da tabela do índice 

de individualismo. Hofstede (2003) defende que os países ricos se enquadram como mais 

individualistas, pois dão elevado valor ao tempo pessoal, à liberdade e ao desafio pessoal, 

enquanto os países mais pobres enquadram-se mais como coletivistas, valorizando a harmonia 

e condições adequadas no ambiente de trabalho. 

Como nos países ricos a formação, as condições de trabalho e a plena utilização de 

competências são dadas como adquiridas, têm então pouca relevância para aqueles que 

preencheram o questionário. Já nos países pobres, onde esses fatores são mais escassos, 

constituem elemento essencial para diferenciar o bom do mau trabalho.  

A riqueza nacional gerando individualismo pode ser uma conseqüência de que, 

conforme a riqueza de um país aumenta, também aumenta os recursos disponíveis geradores 

de independência dos indivíduos em relação ao seu grupo.  Hofstede (2003) destaca que 

famílias que se reuniam para aproveitar a companhia familiar, através do conto de histórias ou 
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simplesmente através do simples reconforto de estarem juntos, passam a ser absorvidas pela 

televisão, DVDs, vídeos-games, em detrimento do convívio coletivo. 

Finalmente, outra questão relevante abordada por Hofstede (2003) é o que os 

sociólogos denominam de particularismo, que é a distinção no tratamento como algo muito 

natural e ético.  Nas sociedades coletivistas tratar melhor um amigo é muito freqüente e o 

estabelecimento de uma relação de confiança deve ser estabelecido antes de qualquer relação 

comercial. Já nas sociedades individualistas existe certa pressão e indução para que todos 

sejam tratados de forma homogênea. 

 
 
2.3.3 Masculinidade Versus Feminilidade - MAS 
 
 

Hofstede (2003) não emprega os adjetivos, masculino e feminino, no sentido absoluto, 

mas sim no sentido relativo, posto que um homem pode comportar-se de maneira feminina e 

uma mulher pode comportar-se de forma masculina.  A questão abordada é a comportamental 

e os comportamentos masculinos e femininos são diferentes seja nas sociedades tradicionais, 

seja nas sociedades modernas. Aliás, independente do tipo de sociedade, verifica-se 

convergência marcante dentro do que se espera de comportamentos masculinos, ligado à 

firmeza, competição e rigor, em contrapartida ao que se espera dos comportamentos 

femininos, mais delicados, ternos e generosos. 

Segundo Hofstede (2003) esta dimensão está associada ao grau em que a sociedade 

recompensa comportamentos caracterizados por adjetivos masculinos ou femininos, de acordo 

com os papéis construídos pela sociedade que atribuem responsabilidades distintas conforme 

o gênero.   

Hofstede (2003) coloca que a cultura feminina vê o trabalho como algo que gera 

prazer.  É o chamado “trabalhar para viver”, posto que deva trazer consigo satisfação e é 

calcado em um sentido de modéstia e solidariedade. Já a cultura masculina, por sua vez, tem 

uma postura de “viver para trabalhar”.  Essa aspiração é alimentada desde cedo em função de 

objetivos de carreira em que venham a se destacar, não necessariamente gostando daquilo que 

virão a exercer profissionalmente. Depreende-se que nas sociedades masculinas o 

entendimento de motivação está associado à concessão de oportunidades de reconhecimento, 

promoção e possibilidades de enfrentar novos desafios.  Na cultura feminina, está ligada com 

mais oportunidades de ajuda mútua e contatos sociais. 
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Para fazer a diferenciação, Hofstede (2003) adotou perguntas que buscam caracterizar 

a masculinidade e a feminilidade.  Vejamos escolhas relacionadas ao pólo masculino, segundo 

Hofstede (2003, p. 102): 

 

1. A remuneração: poder obter um salário elevado. 
2. Ser reconhecido: ver os seus méritos reconhecidos quando se realiza um bom 

trabalho. 
3. Promoção: ter a possibilidade de ascender a funções superiores. 

 

No quadro 5 apresentam-se as diferenças-chave entre as sociedades masculinas e 

femininas nas relações de trabalho: 

 

 
SOCIEDADES FEMININAS 

 
SOCIEDADES MASCULINAS 

Valores dominantes: atenção e cuidado pelos 
outros. 
 
Trabalha-se para viver. 
 
Os gestores apelam para a intuição e buscam 
o consenso. 
 
Valoriza-se a igualdade, a solidariedade e a 
qualidade de vida no trabalho 
 
Os conflitos são resolvidos por meio de 
negociação e compromisso 
 
Importância para pessoas e relações 
calorosas. 
 

Valores dominantes: o sucesso e o 
progresso material. 
 
Vive-se para trabalhar. 
 
Os gestores são decisivos e auto-
afirmativos. 
 
Enfatiza-se a competição entre colegas e a 
performance. 
 
Os conflitos são resolvidos por meio do 
confronto. 
 
Simpatia pelos mais fortes. 

A modéstia é valorizada. 
 
 

Importância para o dinheiro e para as 
coisas. 

               Quadro 5 – Diferenças-chave entre as sociedades masculinas e femininas. 
Fonte: HOFSTEDE, GEERT. Culturas e organizações: compreender a nossa programação mental.  
Lisboa: Sílabo, 2003.  p. 119 

 
Para Hofstede (2003), países com altos índices de masculinidade têm uma concepção 

de conflitos, em que estes devem ser resolvidos com ações enérgicas e impopulares.  Por 

conta disso, os chefes devem revelar-se auto-afirmados, decisivos e agressivos. Já em países 

com culturas femininas, os conflitos procuram ser debelados mediante boa dose de diálogo e 

negociação. Neste tipo de sociedade o chefe age muito pela intuição e tem por hábito a busca 

pelo consenso. 

No quadro 6, é apresentada a classificação dos países de acordo com a dimensão  

masculinidade/feminilidade. Quanto maior o índice, mais masculino o país analisado. 
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País Ordem/ 
Índice 

País Ordem/ 
Índice 

Japão 1 / 95 Singapura 28 / 48 
Áustria 2 / 79 Israel 29 / 47 
Venezuela 3 / 73 Indonésia 30 / 46 
Itália 4 / 70 África do Sul 30 / 46 
Suíça 4 / 70 Turquia 32 / 45 
México 6 / 69 Taiwan 32 / 45 
Irlanda 7 / 68 Panamá 34 / 44 
Jamaica 7 / 68 Irã 35 / 43 
Grã-Bretanha 9 / 66 França 35 / 43 
Alemanha 9 / 66 Espanha 37 / 42 
Filipinas 11 / 64 Peru 37 / 42 
Colômbia 11 / 64 África do Leste 39 / 41 
África do Sul 13/ 63 El Salvador 40 / 40 
Equador 13 / 63 Coréia do Sul 41 / 39 
EUA 15 / 62 Uruguai 42 / 38 
Austrália 16 / 61 Guatemala 43 / 37 
Nova Zelândia 17 / 58 Tailândia 44 / 34 
Grécia 18 / 57 Portugal 45 / 31 
Hong Kong 18 / 57 Chile 46 / 28 
Argentina 20 / 56 Finlândia 47 / 26 
Índia 20 / 56 Iugoslávia 48 / 21 
Bélgica 22 / 54 Costa Rica 48 / 21 
Países Árabes 23 / 53 Dinamarca 50 / 16 
Canadá 24 / 52 Holanda 51 / 14 
Malásia 25 / 50 Noruega 52 / 8 
Paquistão 25 / 50 Suécia 53 / 5 
Brasil 27 / 49   

               Quadro 6 – Índice de Maculinidade (MAS) 
Fonte: HOFSTEDE, GEERT. Culturas e organizações: compreender a nossa programação mental.  
Lisboa: Sílabo, 2003. p. 105.  

 
Os países nórdicos como a Dinamarca, Suécia e Noruega, valorizam a modéstia e o 

relacionamento, as negociações procuram evitar o conflito direto e os gestores tomam 

decisões com base em suas intuições, de acordo com os aspectos comportamentais presentes 

na feminilidade. Já o Japão apresenta-se no topo e isolado como o país com maior índice de 

masculinidade, onde estão presentes comportamentos que valorizam a competição entre os 

colegas, as chefias tendem a ser autocráticas e centralizadoras, procurando resolver os 

conflitos por meio do confronto. 

O Brasil aprece com o índice 49 nesta dimensão, numa posição bem intermediária.  

Segundo Soares (2005), o brasileiro busca uma postura de assertividade na condução das 

negociações, o que pode ser um reflexo do modelo americano.  Vale lembrar que o Brasil, na 

época do pós-guerra adotou o modelo técnico-científico americano no formato de ensino-

aprendizagem das suas escolas. 
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2.3.4 Controle de Incerteza - ICI 
 
 

De acordo com Hofstede (2003), todas as sociedades dão importância ao controle da 

incerteza.  Seres humanos que somos, sofremos a ansiedade de não saber como será o dia de 

amanhã.  O futuro é incerto e esta dimensão mede o grau de inquietude dos habitantes em 

relação a situações desconhecidas. 

Hofstede (2003) aponta que, diferentemente do medo e do risco, que têm um objeto 

bem definido como seus causadores, a ansiedade provocada pela incerteza não tem um objeto 

claro que a gera.  Trata-se sim de um estado de falta de paz de espírito e de impaciência.  

Como antídoto, as sociedades desenvolveram mecanismos que visam minorar esta sensação: 

tecnologia, leis e religião podem ser citadas como exemplos. 

A incerteza é um sentimento, algo subjetivo. Hofstede (2003, p. 133) vale-se de uma 

analogia para ilustrar a forma como as pessoas vêem a incerteza: 

 

Um domador de leões pode sentir-se relativamente à vontade no meio das suas 
feras, enquanto a maior parte de nós estaria morto de medo nessa situação. 
Podemos sentir-nos relativamente confortáveis dirigindo numa auto-estrada com 
muito tráfego, a mais de cem quilômetros por hora, ainda que, estatisticamente, a 
nossa situação seja provavelmente tão arriscada quanto a de um domador. 
 

Os sentimentos de incerteza variam de sociedade para sociedade.  O que pode parecer 

ridículo em determinado contexto social, pode fazer total sentido em outro.  Isso porque o 

sentimento de incerteza, e a maneira como é enfrentado, é resultado da herança cultural de 

uma sociedade e disseminado pelas instituições de base, como família, escola e Estado. 

O estudo de Hofstede (2003) mostra que os países com elevado Índice de Controle da 

Incerteza, como forma de minimizar ambigüidades, procuram estruturar as organizações e 

relações humanas de uma maneira a tornar as ações e os efeitos o mais previsíveis possível. 

Hofstede (2003) utilizou algumas questões com o intuito de medir esta dimensão, 

quais sejam: 

1) Sente-se freqüentemente nervoso ou tenso durante o trabalho?  

2) As regras de uma empresa não devem ser infringidas, mesmo que o empregado 

pense que é do interesse da empresa?  

3) Quanto tempo pensa em continuar a trabalhar para a IBM?  

 

As organizações de sociedades com alto Índice de Controle da Incerteza são 

estruturadas de forma a deixar o menor espaço possível ao acaso e a subjetividade. Para tanto, 
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valem-se de normas, instruções circulares, regulamentos e processos de trabalhos bastante 

rígidos que controlam e direcionam as ações dos assalariados. 

O quadro 7, foi utilizado por Hofstede (2003) para demonstrar as diferenças essenciais 

entre as sociedades de elevado e baixo controle da incerteza no local de trabalho. 

 
 

BAIXO CONTROLE  
DA INCERTEZA 

 
ELEVADO CONTROLE  

DA INCERTEZA 
A incerteza é inerente à vida e vive-se dia-a-
dia. 

A incerteza inerente à vida é percebida como 
uma ameaça que deve ser combatida 
diariamente. 
 

Pouco stress, sentimento subjetivo de bem-
estar. 

Stress elevado, sentimento subjetivo de 
ansiedade. 
 

As emoções e a agressão devem ser 
escondidas. 

As emoções e a agressão podem ser 
exteriorizadas em público, no momento e 
lugar apropriado. 
 

O que é diferente gera curiosidade. O que é diferente gera medo. 
 

Deve existir o menor número possível de 
regras. 

Necessidade emocional de regras, mesmo 
que sejam ineficazes. 
 

O que é diferente é curioso. O que é diferente é perigoso. 

O tempo constitui apenas uma referência. Tempo é dinheiro. 

Por vezes, é bom não fazer nada: trabalha-se 
muito apenas quando é necessário. 

Necessidade emocional de estar 
constantemente ocupado e de trabalhar 
duramente. 
 

A precisão e a pontualidade devem ser 
aprendidas. 

Precisão e pontualidade surgem 
naturalmente. 
 

Prevalecem  a tolerância e a moderação. 
 

Intolerância de idéias e comportamentos não 
convencionais; resistência à inovação. 

Motivação pela necessidade de realização.  
Motivação pela necessidade de segurança. 
 

                 Quadro 7 – Diferenças-chave entre as sociedades de elevado e baixo controle da incerteza 
Fonte: HOFSTEDE, GEERT. Cultura e organizações: compreender a nossa programação mental. 
Lisboa: Sílabo, 2003. p. 150 

 

 Nesta dimensão, Hofstede (2003) analisa a maneira como as sociedades se 

comportam em relação ao desconhecido, medida através da ansiedade e inquietação das 

pessoas e também analisando em que grau em que a sociedade reduz a incerteza pelo uso das 

intervenções sociais face às situações desconhecidas.  

No quadro 8, Hofstede (2003) demonstra as diferenças-chaves no local de trabalho 

entre sociedades de alto e baixo controle da incerteza.  Quanto maior o índice mais alto o 

índice de controle da incerteza.  
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País Ordem/ 
Índice 

País Ordem/ 
Índice 

Grécia 1 / 112 Equador 28 / 67 
Portugal 2 / 104 Alemanha Ocidental 29 / 65 
Guatemala 3 / 101 Tailândia 30 / 64 
Uruguai 4 / 100 Irã 31 / 59 
Bélgica 5 / 94 Finlândia 31 / 59 
El Salvador 5 / 94 Suíça 33 / 58 
Japão 7 / 92 África do Oeste 34 / 54 
Iugoslávia 8 / 88 Holanda 35 / 53 
Peru 9 / 87 África do Leste 36 / 52 
França 10 / 86 Austrália 37 / 51 
Chile 10 / 86 Noruega 38 / 50 
Espanha 10 / 86 África do Sul 39 / 49 
Costa Rica 10 / 86 Nova Zelândia 39 / 49 
Panamá 10 / 86 Indonésia 41 / 48 
Argentina 10 / 86 Canadá 41 / 48 
Turquia 16 / 85 EUA 43 / 46 
Coréia do Sul 16 / 85 Filipinas 44 / 44 
México 18 / 82 Índia 45 / 40 
Israel 19 / 81 Malásia 46 / 36 
Colômbia 20 / 80 Grã-Bretanha 47 / 35 
Venezuela 21 / 76 Irlanda 47 / 35 
Brasil 21 / 76 Hong- Kong 49 / 29 
Itália 23 / 75 Suécia 49 / 29 
Paquistão 24 / 70 Dinamarca 51 / 23 
Áustria  24 / 70 Jamaica 52 / 13 
Taiwan 26 / 69 Singapura 53 / 8 
Países Árabes  27 / 68   

               Quadro 8 – Índice do controle da incerteza (ICI) 
Fonte: HOFSTEDE, GEERT. Culturas e organizações: compreender a nossa programação mental.   
Lisboa: Sílabo, 2003.  p. 136. 
 

Valendo-se da “pirâmide da hierarquia das necessidades humanas”, de Maslow, que 

ordenou as necessidades desde as mais elementares às mais elaboradas, Hofstede (2003) 

depreendeu que em países com alto Índice de Controle de Incerteza, como Grécia, Portugal, 

Guatemala, Uruguaia, prevalece a necessidade de segurança. 

Hofstede (2003) detectou que nos países com alto Índice de Controle da Incerteza os 

regulamentos, mesmo que ineficazes, trazem conforto emocional aos membros da sociedade. 

Já nos países com baixo Índice de Controle da Incerteza, como Grã-Bretanha, Hong-Kong, 

Irlanda, Suécia, Dinamarca e Jamaica, existe uma reação inversa: a aversão emocional à 

rigidez de regras e regulamentos. 

Naturalmente que o menor rigor e “engessamento” das ações das sociedades com 

baixo Índice de Controle da Incerteza conduzem a uma maior propensão à inovação. Porém, 

paradoxalmente, Hofstede (2003) percebeu que nos países com alto Índice de Controle da 
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Incerteza são implementadas inovações com maior freqüência, provavelmente pelo 

acompanhamento, sentido de detalhe e compromisso com os prazos de implantação. 

O Brasil, com 76 de índice na dimensão controle da incerteza, apresenta elevado 

índice de controle da incerteza, com forte tendência a buscar formas de controle da ansiedade 

e incerteza. A análise dos quadros com os índices de cada dimensão proposta por Hofstede 

(1980, 2003), o Brasil se mostrou como um país com elevado índice de distância hierárquica e 

também de controle da incerteza, mais inclinado ao coletivismo que ao individualismo e numa 

posição intermediária no tocante às dimensões masculinidade versus feminilidade. 
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3 MÉTODO E TÉCNICA DE PESQUISA 
 
 

O propósito deste trabalho foi identificar, através de pesquisa científica, as 

semelhanças e diferenças entre as dimensões culturais observadas nos funcionários da área 

administrativa de empresa brasileira e sua unidade no exterior, no Paraguai, tendo como base 

o estudo de Hofstede (2001; 2003).  

De acordo com Ruiz (1995, p. 48) a pesquisa científica "... é a realização de uma 

investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia 

consagradas pela ciência." A pesquisa é uma atividade voltada para a solução de problemas e 

parte de uma ou mais dúvidas ou problemas e, com o uso de métodos científicos adequados, 

busca respostas e soluções. O método de pesquisa utilizado neste estudo teórico-empírico foi 

quantitativo, com utilização de procedimentos estatísticos na interpretação dos dados.   

A pesquisa pode ser caracterizada como descritiva, que tem dentre suas principais 

características a utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, neste caso o 

questionário. Conforme Cervo e Bervian (1983, p. 55), o pesquisador que opta pelo método 

descritivo “observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos  sem manipulá-los”. 

De acordo com Lakatos e Marconi (1995), o levantamento de dados pode ser realizado 

de três maneiras: pesquisa bibliográfica, documental além de contatos diretos. Neste trabalho, 

o processo de pesquisa utilizado foi realizado nestas três formas: a revisão bibliográfica; 

documental e a interrogação direta dos indivíduos, mediante aplicação de questionário. 

A pesquisa bibliográfica representa uma importante indispensável para orientar 

questões da pesquisa.  Conforme Mattar (1999, p. 53) "... um apanhado geral sobre os 

principais trabalhos realizados, revestidos de importância, por serem capazes de fornecer 

dados atuais e relevantes relacionados no tema".  

Segundo Garcia (1998), o método é representado por um procedimento racional e 

ordenado, que implica utilizar a reflexão e a experimentação, para alcançar os objetivos 

preestabelecidos no projeto de pesquisa.  Nesta pesquisa o método foi dedutivo-comparativo. 

Conforme Castro (2006) o método indutivo pressupõe começar a olhar o mundo e, daí, 

criar teorias e o método do dedutivo começa com teorias para verificar se o mundo é descrito 

por elas.  Castro (2006, p. 33) ainda complementa: “O dedutivo brinca com as teorias e depois 

vai atrás dos dados. O indutivo vai observar, vai conversar, vai xeretar os dados, deixando que 

o mundo real vá sugerindo os rumos que tomará suas formulações teóricas”. 

De acordo com Lakatos e Marconi (1995) as pesquisas descritivas consistem em 

investigações de pesquisa empírica em que a principal finalidade é o delineamento ou análise 
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das características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento de 

variáveis principais ou chaves. 

Com relação ao tipo, o presente trabalho se constitui em uma pesquisa quantitativa, 

uma vez que buscou traduzir opiniões e informações em para classificá-las e analisá-las, além 

de requerer o uso de recursos e de técnicas estatísticas.  características. Conforme Miranda 

(2008, p. 1): 

A investigação quantitativa caracteriza-se pela atuação nos níveis de realidade e 
apresenta como objetivos a identificação e apresentação de dados, indicadores e 
tendências observáveis. Este tipo de investigação mostra-se geralmente apropriado 
quando existe a possibilidade de recolha de medidas quantificáveis de variáveis e 
inferências a partir de amostras de uma população. 
 
 

O questionário utilizado, anexo 1, foi desenvolvido por Hofstede (2003),  que aplicou 

essa pesquisa, entre 1969 e 1973, junto aos empregados da IBM - International Business 

Machines Corporation, em 53 países em que essa empresa do setor de tecnologia atuava à 

época.   

O principal sistema de valoração utilizado nos questionários foi a Escala Likert 

(LIKERT, 1979), que é uma das medidas escalares mais utilizadas na mensuração de atitudes, 

ajustada para quatro ou cinco níveis de concordância para escolha.  

Na escala de Likert, as proposições expressam determinado ponto de vista favorável 

ou desfavorável ao assunto pesquisado. As proposições favoráveis, em ordem decrescente, 

são apresentadas de 5 até 1 (LIKERT, 1979). Corresponde a 5 a completa aprovação; 4 a 

aprovação; 3 a neutralidade; 2 a desaprovação; e 1 a completa desaprovação. 

 

3.1 POPULAÇAO E AMOSTRA 

 

A população é um conjunto total de resultados, respostas ou contagens possíveis num 

universo observável e a amostra é um subconjunto desta população. Na presente pesquisa, a 

população foi composta pelos funcionários de uma cooperativa agrícola, compreendendo a 

sua unidade administrativa no Brasil, localizada em Palotina-PR, e sua unidade administrativa 

localizada no Paraguai, em  Katuete. 

A unidade brasileira pesquisada possui 74 funcionários e a unidade paraguaia 

apresente 35 funcionários. Porém, com o objetivo de preservar a similaridade das amostras, 

somente participaram da pesquisa empregados não ocupantes de cargos de chefia. Esse 

critério na coleta dos dados está alinhado com Hofstede (2003, p. 288), que defende que “as 
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amostras de estudos comparativos entre nações não precisam ser representativas, desde que 

sejam funcionalmente equivalentes”.   

Então, a amostra desta pesquisa ficou assim distribuída: 

a) Unidade brasileira: 72 funcionários; 

b) Unidade paraguaia: 34 funcionários. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

De acordo com Santos (2007, p. 102), “coletar dados é juntar as informações 

necessárias ao desenvolvimento dos raciocínios previstos nos objetivos”. A coleta de dados 

deste trabalho foi feita por meio da aplicação de questionário aos respondentes dentro das 

amostras da empresa-sede, situada no território brasileiro, e da filial, localizada no território 

paraguaio. 

A operacionalização foi feita através do envio de questionários (HOFSTEDE 2003) 

impressos para a empresa foco da pesquisa, com versão na língua portuguesa e na língua 

espanhola. Realizou-se visita à sede da empresa pesquisada para acertar a forma de aplicação 

dos questionários, que ficou sob a responsabilidade da encarregada pela área de recursos 

humanos da corporação. 

 Dos questionários enviados, foram devolvidos 12 dos 34 enviados à unidade 

paraguaia, com 35% de retorno; e 35 retornos da unidade brasileira, para onde foram enviados 

72 questionários, com 49% de respostas devolvidas. Este número de respondentes atende aos 

critérios de número mínimo de amostra para análise estatística, conforme Loesch e 

Hoeltgbaum (2005). 

A identificação da cidade pesquisada foi feita na primeira página do questionário, e 

envolveu Palotina-Pr, no Brasil, e Katuetê, no Paraguai. 

Quanto à análise dos dados, as respostas foram analisadas estatisticamente através do 

Excel e os resultados serão apresentados por meio de tabelas e gráficos no capítulo 4, e foram 

calculados da seguinte maneira:  

 

3.2.1 Índice de Distância Hierárquica (IDH) 

 

As três questões utilizadas para determinar o índice de distância hierárquica, conforme 

Hofstede (2003), foram: 
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Questão 01: “Em sua opinião, com qual freqüência o problema seguinte ocorre: os 

empregados têm receio de expressar desacordo junto aos seus superiores?”  

Muito 
freqüentemente 

Freqüentemente Algumas vezes Raramente 
Muito 

raramente 

1 2 3 4 5 

 
 
Questão 34: “Sob a supervisão de qual tipo você preferiria trabalhar?” 
 
Tipo 1 
Normalmente toma decisões rapidamente e comunica-as aos subordinados de forma clara e 
firme. Espera que os subordinados cumpram as decisões lealmente e sem levantar 
dificuldades. 
 
Tipo 2 
Normalmente toma decisões rapidamente, mas antes de avançar tenta explicá-las 
integralmente aos subordinados. Apresenta-lhes a razão para as decisões tomadas e responde a 
quaisquer dúvidas que os subordinados porventura possam ter. 
 
Tipo 3 
Normalmente consulta os subordinados antes de tomar decisões. Ouve os seus conselhos, 
considera-os e depois anuncia a sua decisão. Espera que todos trabalhem lealmente para 
executá-la. 
 
Tipo 4 
Normalmente convoca uma reunião com os subordinados quando há uma decisão importante 
a tomar. Coloca o problema ao grupo e tenta obter o consenso. Se obtiver o consenso, aceita 
isto como a decisão. Se o consenso for impossível, geralmente toma a decisão 
individualmente. 

 

Questão 35: “Qual corresponde mais ao seu superior?” 
 
A fórmula utilizada, de acordo com Hofstede (2003), foi:  

IDH =   135 (constante) 

 – 25 (contagem média da questão 01) 

+ (soma das porcentagens das respostas T1 e T2, da questão 34) 

 – (a porcentagem das respostas T3, da questão 35). 

 

3.2.2 Índice do Grau de Individualismo Versus Coletivismo 

 

As questões utilizadas para determinar o índice de individualismo versus coletivismo, 

conforme Hofstede (2003), foram vinculadas à pergunta “quão importante para você é”: 

 



 51 

 

De importância 
máxima 

Muito importante 
De moderada 
importância 

De pequena 
importância 

De muito, pequena 
ou nenhuma 
importância 

1 2 3 4 5 

 

Questão 7:  Viver em um ambiente agradável para você e para sua família. 

Questão 9:  Trabalhar com pessoas que colaborem entre si. 

Questão 13: Ter boas condições de trabalho (ventilação, iluminação, espaço de trabalho 

adequado). 

Questão 19: Ter um trabalho que possibilite horas suficientes para sua vida pessoal ou 

familiar. 

 

A fórmula utilizada, de acordo com Hofstede (2003), foi:  

IDV = -27 x (contagem média da questão 7) 

            +30 x (contagem média da questão 9) 

            +76 x (contagem média da questão 13) 

            -43 x (contagem média da questão 19) 

             -29 (=constante) 

 

3.2.3 Índice do Grau de Masculinidade Versus Feminilidade 

 

As questões utilizadas para determinar o índice de individualismo versus coletivismo, 

conforme Hofstede (2003), foram vinculadas à pergunta “quão importante para você é”: 

 

De importância 
máxima 

Muito importante 
De moderada 
importância 

De pequena 
importância 

De muito, pequena 
ou nenhuma 
importância 

1 2 3 4 5 

 

Questão 8: Ter a oportunidade de aumentar sua remuneração. 

Questão 9: Trabalhar com pessoas que colaboram entre si. 

Questão 15: Ter segurança no emprego. 

Questão 16: Ter a oportunidade de assumir melhores cargos. 
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A fórmula utilizada, de acordo com Hofstede (2003), foi:  

MAS = -66 x (contagem média da questão 8) 

 +60 x (contagem média da questão 9) 

 +30 x (contagem média da questão 15) 

            -39 x (contagem média da questão 16) 

 +76 (constante) 

 

3.2.4 Índice do Controle da Incerteza 

 

As três questões utilizadas para determinar o índice de controle da incerteza, conforme 

Hofstede (2003), foram: 

 

Questão 60: “As regras da companhia não devem ser quebradas, mesmo que o empregado 

pense que está tendo as melhores intenções para com a empresa.”  

Concordo muito Concordo Indeciso Discordo Discordo muito 

1 2 3 4 5 

  

Questão 65:  “Quanto tempo pensa em trabalhar para a empresa?” 

Dois anos no máximo De dois a cinco anos Mais de cinco anos Até a aposentadoria 
1 2 3 4 

 

Questão 67: “Sente-se freqüentemente nervoso ou tenso durante o trabalho?” 

Muito 
freqüentemente 

Freqüentemente Algumas vezes Raramente 
Muito 

raramente 

1 2 3 4 5 

 
 

A fórmula utilizada, de acordo com Hofstede (2003), foi:  

ICI =   300 (constante) 

 - 30 (contagem média sobre a regra de orientação da questão 60) 

 – (porcentagem sobre a intenção de ficar menos de cinco anos na empresa da 

questão 65)  

– 40 (contagem média sobre o stress no trabalho da questão 67) 
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3.3 LIMITES DA PESQUISA 

 

Estudar sobre cultura no ambiente corporativo é deparar-se com o contraditório, uma 

vez que atitudes e comportamentos invariavelmente mostram-se compatíveis em um 

determinado momento e incoerentes ou inapropriados em outro. 

O que se dizer de eventuais incompatibilidades provocadas por culturas distintas entre 

membros de uma corporação com unidades instaladas além de suas fronteiras, que passam, 

compulsoriamente, a vivenciar e compartilhar costumes, valores, idéias no ambiente 

corporativo.  

De acordo com Santos (2007, p. 79), as pesquisas podem privilegiar a multiplicidade 

dos aspectos conhecidos sobre um determinado tema, que são os aspectos horizontais, ou 

procurar diminuir a extensão do assunto para, desta maneira, permitir um maior 

aprofundamento sobre um assunto mais específico, focando o que seriam os aspectos 

verticais. 

 

Diante disso, esta pesquisa está assim limitada: 

a) quanto ao assunto: dimensões da cultura organizacional, segundo Hofstede 

(1980, 2003), que são distância hierárquica, controle da incerteza, grau de 

masculinidade versus feminilidade e grau de coletivismo versus 

individualismo. 

b) Quanto à extensão: limitada a uma unidade brasileira e uma unidade paraguaia, 

situadas em Palotina-PR e Katuetê, respectivamente. 

c) Sujeito da pesquisa: pesquisou-se a percepção dos funcionários, que não 

exercem cargos de chefia, sobre as dimensões culturais de Hofstede (1980, 

2003). 

 

Não foi possível analisar a empresa como um todo, pois são 46 unidades no Brasil, 

mas o trabalho permitiu diagnosticar as dimensões pesquisadas a partir de uma unidade 

nacional e uma unidade interacionalizada, no território paraguaio. Com isso não se pode 

afirmar que a pesquisa reflete exatamente a cultura de toda a organização no Brasil, fazendo-

se apenas inferências em relação ao conjunto de colaboradores das unidades pesquisadas. 

Com relação às comparações com os quadros que contêm os índices de cada dimensão 

do trabalho de Hofstede (2003), há que se considerar que pesquisa desse autor foi aplicada no 

Brasil num período em que o regime de governo vigente era o militar, o que pode trazer 
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mudanças comportamentais significativas em relação à atual situação política do país, que, 

desde 1985, vive num regime democrático e com a economia aberta desde 1990. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA  

 

Este capítulo contém a apresentação e análise dos dados obtidos através da aplicação 

do questionário (HOFSTEDE, 1980, 1991, 2003). De início, será caracterizada a amostra, 

através da identificação dos respondentes. Em seguida, será feita a apresentação e análise das 

respostas que mensuram as quatro dimensões em estudo. Os resultados das afirmativas foram 

tabulados utilizando-se o Excel.  

 

4.1 CARACTERIZAÇAO DA ORGANIZAÇÃO E DA AMOSTRA  

 

4.1.1 Caracterização da Organização  

 

A instituição pesquisada é uma cooperativa de produção agropecuária com atuação no 

Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraguai. 

A organização possui 46 unidades de recebimento de produção e suas atividades 

concentram-se no segmento agroindustrial.  Destacam-se a produção de soja, milho, trigo, 

mandioca, leite e suínos, além da atuação na prestação de serviços para produtores rurais. A 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) vale-se da definição de Furquin (2001, p.10) 

para definir cooperativa como: 

 

 “uma associação de pessoas que se unem voluntariamente para alcançar um 
objetivo comum, mediante a formação de empresa controlada democraticamente; 
que contribui com quota eqüitativa do capital que se requer e assume uma justa parte 
dos riscos e benefícios; e de cujo funcionamento participa ativamente”. 
 
 

Para Martins (1997, p. 27) existem cinco tipos de cooperativas, que variam conforme 

sua forma de constituição ou seu objetivo: 

 

• cooperativas de produção coletiva, como por exemplo, as cooperativas de 
produção agropecuária; 

• organizações comunitárias de trabalho como os kibutz de Israel; 
• cooperativas de trabalho, que dispõem de capital, equipamentos, têm instalações 

próprias e produzem bens ou serviços, como as cooperativas de produção 
agrícolas; 

• cooperativas de profissionais liberais, formadas por autônomos como médicos, 
dentistas, etc. Um exemplo deste tipo de cooperativa são as Unimed de todo o 
Brasil e 

• cooperativas de mão-de-obra que geralmente operam na sede do tomador de 
serviço, como as cooperativas de digitadores. 
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A empresa pesquisada enquadra-se como cooperativa de produção coletiva, apesar de 

também financiar a produção, garantindo crédito aos cooperados, especialmente os pequenos 

produtores, além de preços mais competitivos aos associados. 

 

4.1.2 Caracterização da Amostra  

 

A pesquisa foi realizada junto aos empregados da área administrativa da cooperativa 

na unidade de Palotina, no Brasil, e na unidade de Katuete, no Paraguai. 

Quanto ao gênero, os resultados apontaram uma concentração de homens, tanto na 

unidade brasileira, com 82,86% dos respondentes, quanto na unidade paraguaia, com 75% dos 

respondentes.  Quanto ao estado civil dos respondentes, na unidade brasileira a maior parte é 

solteira, com um percentual de 48,57%, seguida pelos casados, com um percentual de 40%. O 

regime de união estável responde com um percentual de 8,57% dos respondentes, seguido dos 

separados com 2,86%. Na unidade paraguaia a maioria é casada, 66,67%, com 25% de 

solteiros e apenas um respondente separado.   

Em relação à idade, a unidade brasileira mostrou-se com um quadro jovem. Os 

respondentes na faixa etária entre 16 e 30 anos representam 60% e a faixa que compreende 

aqueles que estão entre 31 e 45 anos o percentual foi de 22,86%. Acima de 45 anos o 

percentual caiu para 17,14%. Na unidade paraguaia a equipe possui as mesmas características 

com 75% dos respondentes enquadrando-se na faixa etária entre 16 e 30 anos e 25% na faixa 

que compreende aqueles que possuem entre 31 e 45 anos.  

Quando questionados sobre quanto tempo em anos trabalham na empresa, verificou-se 

que há uma distribuição bem homogênea na unidade brasileira. Os percentuais dos extremos, 

maior e menos tempo de empresa, são bastante semelhantes. Aqueles que trabalham a mais de 

10 anos na empresa, o percentual é de 31,43% enquanto aqueles que estão a menos de 2 anos 

é de 34,28%. Trabalham entre um período de 2 a 5 anos 14,29% e 20% estão trabalhando 

entre 5 e 10 anos. Estes percentuais são bastante diferentes para a unidade Paraguaia. Do total, 

75% estão na empresa há no máximo 2 anos, 8,33% entre 2 e 5 anos e 16,67% entre 5 e 10 

anos, não havendo nenhum colaborador com mais de 10 anos no quadro funcional.   

Sobre o grau de escolaridade, na unidade brasileira 37,14% possuem ensino superior 

completo, 25,71% estão cursando, 11,43% possui pós-graduação e apenas 25,71% ainda não 

ingressaram num curso superior. Já na filial paraguaia não há pós-graduados e a distribuição 



 57 

entre os que possuem apenas o ensino médio, graduação incompleta e completa é totalmente 

equânime, em 33,33% para cada alternativa.  

 

4.2 RESULTADO DAS DIMENSÕES  

 

Baseando-se em Hofstede (1991, 2003), os cálculos das dimensões foram efetuados 

conforme a seguir: 

 

4.2.1 Índice de Distância Hierárquica 

Os índices desta dimensão foram apurados através da contagem média da freqüência 

absoluta das respostas e soma de porcentagens de respostas, de acordo com a seguinte 

fórmula: 

IDH = 135 – 25 (contagem média da afirmativa 01) + (soma das porcentagens das 

respostas 1 e 2 da afirmativa 34) – (porcentagens das respostas 3, da afirmativa 35). 

Os dados apresentados na tabela 01 indicam os valores atribuídos a cada uma das 

respostas que pertencem à variável contagem média da Afirmativa 01, “empregados têm 

receio de expressar divergência com seus superiores hierárquicos”, que compõem o índice de 

distância hierárquica. 

              Tabela 1 - Índice de distância hierárquica (IDH) 
Empregados têm receio de 
expressar divergência com 
seus gerentes  

Unidade Brasileira Unidade Paraguaia 

Freqüência Relativa Freqüência Relativa 
Muito freqüentemente  1 2,86% 3 25,00% 
Freqüentemente  7 20,00% 0 00,00% 
Algumas vezes  19 54,29% 6 50,00% 
Raramente  6 17,14% 0 00,00% 
Muito raramente  2 5,71% 3 25,00% 
TOTAL  35 100,00% 12 100,00% 

Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 
No gráfico 1 são apresentados os dados das freqüências das respostas da afirmativa 1 

na unidade brasileira estudada. 
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Empregados têm receio de expressar divergências com  seus gerentes

2,86%

20,00%

54,29%

17,14%

5,71%

Muito
frequentemente

Frequentemente Algumas vezes Raramente Muito raramente

Unidade Brasileira

 
                 Gráfico 1 - Contagem média da afirmativa 01 – unidade brasileira 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme apresentado, os respondentes da unidade brasileira tendem a demonstrar 

receio em discordar de seus superiores.  

 A análise do gráfico 2 apresenta os dados da unidade Paraguaia da organização 

estudada. 

Empregados têm receio de expressar divergência com seus gerentes

25,00%

0,00%

50,00%

0,00%

25,00%

Muito
frequentemente

Frequentemente Algumas vezes Raramente Muito raramente

Unidade Paraguaia

 

                 Gráfico 2 - Contagem média da afirmativa 01 – unidade paraguaia 
Fonte: dados da pesquisa 

 

  A análise dos dados apresentados no gráfico 2, acima, indica uma distribuição 

equitativa dos dados por parte dos respondentes.  No entanto, 50% deles informam que 

sentem receio em expressar divergência com seus superiores em alguns momentos da vida 

organizacional. 

A contagem média da Afirmativa 01, “empregados têm receio de expressar 

divergência com seus superiores hierárquicos” foi obtida da seguinte forma: 
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              Tabela 2 - contagem média da afirmativa 01 

 
Unidade brasileira 

 

 
Unidade paraguaia 

01 x resposta 1 = 01  

07 x resposta 2 = 14 

  19 x resposta 3 = 57  

  06 x resposta 4 = 24  

02 x resposta 5 = 10 

35     106 

 03 x resposta 1 = 03 

00 x resposta 2 = 00 

06 x resposta 3 = 18 

  00 x resposta 4 = 00 

  03 x resposta 5 = 15 

12                36 

106 / 35 = 3,03 36/12 = 3,00 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
Os dados apresentados na tabela 02, abaixo, indicam os valores atribuídos a cada uma 

das respostas que pertencem à variável soma das porcentagens das respostas 1 e 2 da 

afirmativa 34, “Sob a supervisão de qual tipo você preferiria trabalhar?”, que compõem o 

índice de distância hierárquica. 

 Os estilos de gestão disponibilizados para escolha foram: 

 
Tipo 1 
Normalmente toma decisões rapidamente e comunica-as aos subordinados de forma clara e 
firme. Espera que os subordinados cumpram as decisões lealmente e sem levantar 
dificuldades. 
 
Tipo 2 
Normalmente toma decisões rapidamente, mas antes de avançar tenta explicá-las 
integralmente aos subordinados. Apresenta-lhes a razão para as decisões tomadas e responde a 
quaisquer dúvidas que os subordinados porventura possam ter. 
 
Tipo 3 
Normalmente consulta os subordinados antes de tomar decisões. Ouve os seus conselhos, 
considera-os e depois anuncia a sua decisão. Espera que todos trabalhem lealmente para 
executá-la. 
 
Tipo 4 
Normalmente convoca uma reunião com os subordinados quando há uma decisão importante 
a tomar. Coloca o problema ao grupo e tenta obter o consenso. Se obtiver o consenso, aceita 
isto como a decisão. Se o consenso for impossível, geralmente toma a decisão 
individualmente. 
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              Tabela 3 - Freqüência das respostas da afirmativa 34 
: Sob a supervisão de 
qual tipo você preferiria 
trabalhar?  

Unidade Brasileira Unidade Paraguaia 

Freqüência Relativa Freqüência Relativa 
Tipo 1 Autocrático  6 17,14% 3 25,00% 
Tipo 2 Paternalista  9 25,71% 3 25,00% 
Tipo 3 Consultivo  13 37,14% 4 33,33% 
Tipo 4 Democrático  7 20,00% 2 16,67% 
TOTAL  35 100,00% 12 100,00% 

Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 
No gráfico 3 são apresentados os dados da variável soma das porcentagens das 

respostas 1 e 2 da afirmativa 34, que totalizou 42,85% na unidade brasileira e 50% na unidade 

paraguaia. 

Sob qual tipo de supervisão você gostaria de trabal har

17,14%

25,71%

37,14%

20,00%

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Unidade Brasileira

 
                 Gráfico 3 - Porcentagens das respostas da afirmativa 34 – unidade brasileira 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme apresentado, os respondentes da unidade brasileira tendem a demonstrar 

uma escolha bem equitativa dentre os tipos de estilo de gestão disponibilizados nesta questão, 

com uma maior preferência pelo tipo 3.   

A análise do gráfico 4 apresenta os dados da unidade paraguaia da organização 

estudada. 

Sob que tipo de supervisão você preferiria trabalha r

25,00% 25,00%

33,33%

16,67%

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Unidade Paraguaia

 
                 Gráfico 4 - Porcentagens das respostas da afirmativa 34 – unidade paraguaia 

Fonte: dados da pesquisa 
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A análise dos dados apresentados no gráfico 4, acima, indica uma distribuição 

equitativa dos dados por parte dos respondentes, com uma certa preferência pelo tipo 3 de 

estilo de gestão. 

Os dados apresentados na tabela 4, abaixo, indicam os valores atribuídos à indagação 

“qual tipo corresponde mais ao seu superior hierárquico” , da afirmativa 35 

 
              Tabela 4 - Freqüência das respostas da afirmativa 35 

Qual corresponde o mais 
próximo ao seu 
supervisor?  

Unidade Brasileira Unidade Paraguaia 

Freqüência Relativa Freqüência Relativa 
Tipo 1 Autocrático  7 20,00% 2 16,67% 
Tipo 2 Paternalista  17 48,57% 5 41,67% 
Tipo 3 Consultivo  6 17,14% 4 33,33% 
Tipo 4 Democrático  5 14,29% 1 8,33% 
TOTAL  35 100,00% 12 100,00% 

Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 
No gráfico 5 são apresentadas as porcentagens atribuídas pela unidade brasileira 

estudada no tocante à variável “qual tipo corresponde mais ao seu superior hierárquico”. 

Qual tipo corresponde mais ao seu supervisor hierár quico

20,00%

48,57%

17,14%
14,29%

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Unidade Brasileira

 
                 Gráfico 5 - Porcentagens das respostas da afirmativa 35 – unidade brasileira 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A alternativa “tipo 3”, que compõe o cálculo do IDH, na  variável “qual tipo 

corresponde mais ao seu superior hierárquico” na unidade brasileira ficou em 17,14%, 

longe de ser o tipo preferido, que seria um forma mais paternalista de gestão (tipo 2).  A 

análise do gráfico 6 apresenta os dados da unidade paraguaia da organização estudada. 
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Qual tipo corresponde mais ao seu superior hierárqu ico

16,67%

41,67%

33,33%

8,33%

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Unidade Paraguaia

 
                 Gráfico 6 - Porcentagens das respostas da afirmativa 35 – unidade paraguaia 

Fonte: dados da pesquisa 

 
A análise dos dados apresentados no gráfico 6 indicam uma certa preferência da 

unidade paraguaia pelos tipos 2 e 3 de estilo de gestão. 

Com base nos dados acima expostos, é possível a aplicação da fórmula elaborada por 

Hofstede (2001, 2003) para a dimensão Índice de Distância Hierárquica: 

IDH = 135 – 25 (contagem média da afirmativa 01) + (soma das porcentagens das 

respostas 1 e 2 da afirmativa 34) – (porcentagens das respostas 3, da afirmativa 35). 

 

              Tabela 5 - Aplicação da fórmula de Hofstede (2001, 2003) do IDH 

  
Unidade brasileira 

 
Unidade paraguaia 

 
IDH = 135 

(-) 25 x 3,03 

(+) 17,14 + 25,71 

(-)  17,14 

84,96 

IDH = 135 

(-) 25 x 3,00 

(+) 25 + 25 

(-) 33,33 

                         76,67 

 Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 
Numa escala de 0 (zero) a 100 (cem), na qual 100 representa alta concentração de 

poder, conforme Hofstede (2003), observa-se que tanto na unidade brasileira, com índice 

84,96, como na unidade paraguaia, com índice de 76,67, a empresa pesquisada apresenta alto 

índice na dimensão distância hierárquica. 

Essa situação, conforme Hofstede (2003, p.53), sinaliza um ambiente em que há 

grande dependência dos subordinados perante os chefes, seja ela de boa-vontade ou não. 

Superiores e subordinados consideram-se entre si, desiguais por natureza, e quanto menos 

poder mais deve depender de outrem.  Nesse tipo de organização a gestão costuma ser 
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centralizada, os subordinados desejam um chefe de perfil autocrata e benevolente e grande 

parte dos subordinados espera que os chefes lhes digam o que fazer, eliminando a criatividade 

dos grupos de trabalho. 

 Pode-se dizer, com base nisso, que é grande o impacto da hierarquia em ambas as 

unidades e que há uma certa aderência entre os resultados obtidos por esta pesquisa e o 

trabalho de Hofstede na IBM, que encontrou 69 de índice de distância hierárquica. 

 

4.2.2 Índice do Grau de Individualismo Versus Coletivismo 

 

Os índices desta dimensão foram apurados através da contagem média da freqüência 

absoluta das respostas e de acordo com a seguinte fórmula: 

IDV = (-) 27 x (contagem média da afirmativa 07) + 30 x (contagem média da 

afirmativa 09) + 76 x (contagem média da afirmativa 13) – 43 x (contagem média da questão 

19) – 29. 

Os dados apresentados na tabela 6 indicam os valores atribuídos a cada uma das 

respostas que pertencem à variável contagem média da Afirmativa 7, “o quão importante é 

viver em um ambiente agradável para si e para sua família”, que compõem o índice de 

individualismo. 

 

              Tabela 6 - Freqüência das respostas da afirmativa 07 
Viver em um meio agradável 
para si e para a sua família  

Unidade Brasileira Unidade Paraguaia 

Freqüência Relativa Freqüência Relativa 
De importância máxima  26 74,29% 10 83,33% 
Muito importante  6 17,14% 2 16,67% 
De moderada importância  1 2,86% 0 0,00% 
De pequena importância  1 2,86% 0 0,00% 
De muita pequena ou 
nenhuma importância  

1 2,86% 0 0,00% 

TOTAL  35 100,00% 12 100,00% 
Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 
No gráfico 7 são apresentados os dados das freqüências das respostas afirmativa 7 para 

a unidade brasileira estudada. 
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Viver em um ambiente agradável para você e sua famí lia é:

74,29%

17,14%

2,86% 2,86% 2,86%

De máxima
importância

Muito importante De moderada
importância

De pequena
importância

De mínima ou
nenhuma

importância

Unidade Paraguaia

 
     Gráfico 7 - Porcentagens das respostas da afirmativa 07 – unidade brasileira 

Fonte: dados da pesquisa  

 

As respostas obtidas junto à unidade brasileira mostram que é muito importante aos 

colaboradores da empresa pesquisada viver em um ambiente agradável para si e para sua 

família. 

No gráfico 8 são apresentados os dados das freqüências das respostas afirmativa 7 para 

a unidade paraguaia estudada. 

Viver em um ambiente agradável para você e sua famí lia é:

83,33%

16,67%

0,00% 0,00% 0,00%

De máxima
importância
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 Gráfico 8 - Porcentagens das respostas da afirmativa 07 – unidade paraguaia 

Fonte: dados da pesquisa  

 

Os respondentes da unidade paraguaia também demonstraram elevada importância 

para viver em um ambiente agradável para si e para sua família. 

A contagem média da Afirmativa 07, “o quão importante é para viver em um ambiente 

agradável para si e para sua família” foi obtida da seguinte forma: 
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              Tabela 7 - Contagem média da afirmativa 07 

 
Unidade brasileira 

 
Unidade paraguaia 

 
26 x resposta 1 = 26 

06 x resposta 2 = 12 

01 x resposta 3 = 03 

01 x resposta 4 = 04 

01 x resposta 5 = 05 

35      50 

10 x resposta 1 = 10 

02 x resposta 2 = 04 

00 x resposta 3 = 00 

00 x resposta 4 = 00 

00 x resposta 5 = 00 

            12                        14 

50 / 35 = 1,43 14 / 12 = 1,17 
Fonte:  dados da pesquisa 
 

 Os dados apresentados na tabela 8, abaixo, apresentam os valores atribuídos a cada 

uma das respostas pertencentes à variável contagem média da afirmativa 09, “o quão 

importante trabalhar com pessoas que colaboram entre si”. 

              Tabela 8 - Freqüência respostas da afirmativa 09 
Trabalhar com pessoas que 
colaboram umas com as outras.  

Unidade Brasileira Unidade Paraguaia 

Freqüência Relativa Freqüência Relativa 
De importância máxima  23 65,71% 6 50,00% 
Muito importante  11 31,43% 6 50,00% 
De moderada importância  0 0,00% 0 0,00% 
De pequena importância  1 2,86% 0 0,00% 
De muita pequena ou nenhuma 
importância  

0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL  35 100,00% 12 100,00% 
 Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 
 No gráfico 9 são apresentados os dados das freqüências das respostas da afirmativa 9 

da unidade brasileira estudada. 

Trabalhar com pessoas que colaboram entre si é:
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 Gráfico 9 - Porcentagens das respostas da afirmativa 09 – unidade brasileira 

Fonte: dados da pesquisa 
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Conforme apresentado, os respondentes da unidade brasileira valorizam muito 

trabalhar num ambiente em que as pessoas colaboram entre si, mostrando um forte viés 

coletivista.   

A análise do gráfico 10 apresenta os dados da unidade paraguaia. 

Trabalhar com pessoas que colaboram entre si é:
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 Gráfico 10 - Porcentagens das respostas da afirmativa 09 – unidade paraguaia 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A análise dos dados apresentados do gráfico 10 indica que na unidade paraguaia da 

empresa pesquisada também há uma forte valorização do espírito coletivista, com elevado 

percentual na opção por trabalhar com pessoas que colaboram entre si. 

A contagem média da afirmativa 9, “o quão importante é trabalhar em um ambiente 

em que as pessoas colaboram entre si” ficou assim demonstrado:      

 

              Tabela 9 - Contagem média da afirmativa 09 

            
          Unidade brasileira 

 
Unidade paraguaia 

 
23 x resposta 1 = 23 

 11 x resposta 2 = 22  

00 x resposta 3 = 00 

01 x resposta 4 = 04 

00 x resposta 5 = 00 

35      49 

06 x resposta 1 = 06 

06 x resposta 2 = 12 

00 x resposta 3 = 00 

00 x resposta 4 = 00 

00 x resposta 5 = 00 

12     18 

49 / 35 = 1,40 18 / 12 = 1,50 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 Os dados obtidos na tabela 10, abaixo, indicam os valores atribuídos a cada uma das 

respostas que pertencem à variável contagem média da afirmativa 13,  “o quão importante 

é ter boas condições de trabalho (ventilação, iluminação, espaço de trabalho adequado)”.  
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              Tabela 10 - Freqüência das respostas da afirmativa 13 

Ter boas condições de trabalho 
(ventilação, iluminação, espaço de 
trabalho adequado, entre outros).  

Unidade Brasileira Unidade Brasileira 

Freqüência Relativa Freqüência Relativa 
De importância máxima  22 62,86% 7 58,33% 
Muito importante  10 28,57% 5 41,67% 
De moderada importância  2 5,71% 0 0,00% 
De pequena importância  0 0,00% 0 0,00% 
De muita pequena ou nenhuma 
importância  

1 2,86% 0 0,00% 

TOTAL  35 100,00% 12 100,00% 
 Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 
No gráfico 11 são apresentados os dados das freqüências das respostas da afirmativa 

13 para a unidade brasileira estudada. 

Ter boas condições de trabalho (ventilação, ilumina ção, espaço de trabalho 
adequado) é:
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                Gráfico 11 - Porcentagens das respostas da afirmativa 13 – unidade brasileira 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Conforme apresentado, os respondentes da unidade brasileira dão grande importância 

a ter boas condições de trabalho, como ventilação, iluminação e espaço de trabalho. 

 No gráfico 12, temos as respostas dos respondentes da unidade paraguaia. 

Ter boas condições de trabalho (ventilação, iluminação, e spaço de 
trabalho adequado) é:
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              Gráfico 12 - Porcentagens das respostas da afirmativa 13 – unidade paraguaia 

Fonte: dados da pesquisa 
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 A análise dos dados apresentados no gráfico 12, acima, indica que também na unidade 

paraguaia existe uma grande valorização à existência de uma estrutura com boas condições de 

trabalho. 

 A contagem média da afirmativa 13, “o quão importante é ter boas condições de 

trabalho (ventilação, iluminação, espaço de trabalho adequado)”, foi obtida da seguinte 

forma: 

 
              Tabela 11 - Contagem média da afirmativo 13 

 
Unidade brasileira 

 

 
Unidade paraguaia 

22 x resposta 1 = 22 

10 x resposta 2 = 20 

02 x resposta 3 = 06 

00 x resposta 4 = 00 

01 x resposta 5 = 05 

35      53 

07 x resposta 1 = 07 

05 x resposta 2 = 10 

00 x resposta 3 = 00 

00 x resposta 4 = 00 

00 x resposta 5 = 00 

12                 17 

53 / 35 = 1,51 17 / 12 = 1,42 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
Os dados apresentados na tabela 12, abaixo, indicam os valores atribuídos à variável 

contagem média da Afirmativa 19, que tem a indagação “o quão importante é ter um 

trabalho que possibilite horas suficientes para a sua vida pessoal ou familiar”.  

 
              Tabela 12 - Freqüência das respostas da afirmativa 19 

Ter um trabalho que possibilite a 
você horas suficiente para a sua 
vida pessoal ou familiar  

Unidade Brasileira Unidade Paraguaia 

Freqüência Relativa Freqüência Relativa 
De importância máxima  16 45,71% 4 33,33% 
Muito importante  17 48,57% 6 50,00% 
De moderada importância  2 2,86% 2 16,67% 
De pequena importância  0 0,00% 0 0,00% 
De muita pequena ou nenhuma 
importância  

1 2,86% 0 0,00% 

TOTAL  35 100,00% 12 100,00% 
Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 
 No gráfico 13, são apresentados os dados das freqüências das respostas da afirmativa 

13 na unidade brasileira. 



 69 

Ter um trabalho que possibilite horas suficientes p ara sua vida pessoal ou 
familiar é:
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                Gráfico 13 - Porcentagens das respostas da afirmativa 19 – unidade brasileira 

Fonte: dados da pesquisa 

 

As respostas obtidas junto à unidade brasileira mostram que é muito importante para 

os colaboradores trabalharem em uma organização que possibilite horas suficientes para a 

vida pessoal ou familiar. 

 No gráfico 14 são apresentadas as freqüências das respostas da afirmativa 19 na 

unidade paraguaia estudada. 

Ter um trabalho que lhe possibilite horas suficient es para sua vida pessoal ou 
familiar é:
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              Gráfico 14 - Porcentagens das respostas da afirmativa 19 – unidade paraguaia 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Na unidade paraguaia, embora já tenha aparecido respondentes que atribuíram apenas 

moderada importância para a possibilidade de horas suficientes para sua vida pessoal ou 

familiar, também verifica-se um elevado índice de respostas que valorizam bastante esta 

questão. 

 A contagem média da afirmativa 19, “o quão importante é trabalhar em uma 

organização que permita ter horas suficientes para sua vida pessoal ou familiar” foi 

obtida da seguinte forma: 
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              Tabela 13 - Contagem média da afirmativa 19 

 
Unidade brasileira 

 

 
Unidade paraguaia 

16 x resposta 1 = 16 

17 x resposta 2 = 34 

01 x resposta 3 = 03 

00 x resposta 4 = 00 

01 x resposta 5 = 05 

35      58 

04 x resposta 1 = 04 

06 x resposta 2 = 12 

02 x resposta 3 = 06 

00 x resposta 4 = 00 

00 x resposta 5 = 00 

12                  22 

58 / 35 = 1,66  24 / 12 = 1,83 
Fonte:  dados da pesquisa. 

 

Com base nos dados acima expostos, é possível a aplicação da fórmula elaborada por 

Hofstede (2001, 2003) para a dimensão Índice de Individualismo versus coletivismo: 

IDV = - 27 x (contagem média da afirmativa 07) + 30 x (contagem média da 

afirmativa 09) + 76 x (contagem média da afirmativa 13) – 43 x (contagem média da 

afirmativa 19)  – 29 . 

 

              Tabela 14 - Aplicação da fórmula de Hofstede (2001, 2003) do IDV 

 
Unidade brasileira 

 
Unidade Paraguaia 

 
IDV = (-) 27 x 1,43  

(+) 30 x 1,40 

(+) 76 x 1,51 

(-)  43 x 1,66 – 29 

17,77 

IDV = (-) 27 x 1,17  

(+) 30 x 1,50 

(+) 76 x 1,42 

(-) 43 x 1,83 -29 

13,64 

Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa 

 

Numa escala de 0 (zero) a 100 (cem), na qual 100 representa alto índice de 

individualismo, conforme Hofstede (2003), observa-se que tanto na unidade brasileira, com 

índice 17,77, como na unidade paraguaia, com índice de 13,64, a empresa pesquisada 

apresenta forte tendência o coletivismo. 

 Essa situação, conforme Hofstede (2003, p.87), sinaliza sociedades fortemente 

coletivistas, onde verifica-se uma dependência mais emocional dos membros na organização.  

Para motivar os membros nesse tipo de organização, as empresas adotam estratégias como a 
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antecipação do pagamento das premiações e buscam formar grupos de trabalho e 

compartilhamento de resultados, pois os colaboradores sentem-se mais eficazes e realizam 

melhor produzindo em equipe do que trabalhando sozinhos.  Na administração a relação 

prevalece sobre a tarefa e o vínculo profissional, em termos morais é praticamente familiar. 

 Os estudos de Hofstede (2003) também apontaram o Brasil com um dimensão 

fortemente coletivista, com índice 38 na dimensão do Individualismo versus coletivismo. 

 

4.2.3 Índice do Grau de Masculinidade Versus Feminilidade 

 

Os índices desta dimensão foram apurados através da contagem média da freqüência 

absoluta das respostas, de acordo com a seguintes fórmula:  

MAS = -66 x (contagem média da afirmativa 08) + 60 x (contagem média da 

afirmativa 09) + 30 x (contagem média da afirmativa 15) – 39 x (contagem média da questão 

16) + 76. 

 

Os dados apresentados na tabela 8 indicam os valores atribuídos a cada uma das 

respostas que pertencem à variável contagem média da Afirmativa 8, “quão importante é 

ter a oportunidade de aumentar sua remuneração”. 

 
              Tabela 15 - Freqüência das respostas da afirmativa 08 

Ter oportunidade de aumentar a 
sua remuneração.  

Unidade Brasileira Unidade Paraguaia 

Freqüência Relativa Freqüência Relativa 
De importância máxima  15 42,86% 5 41,67% 
Muito importante  18 51,43% 7 58,33% 
De moderada importância  1 2,86% 0 0,00% 
De pequena importância  1 2,86% 0 0,00% 
De muita pequena ou nenhuma 
importância  

0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL  35 100,00% 12 100,00% 
Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 

No gráfico 15 são apresentados os dados das freqüências das respostas da afirmativa 8 

na unidade brasileira estudada. 
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Ter a oportunidade de aumentar sua remuneração é:
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              Gráfico 15 - Porcentagens das respostas da afirmativa 08 – unidade brasileira 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Conforme apresentado, os respondentes da unidade brasileira apontam que é de suma 

importância trabalhar em uma organização que possibilite oportunidades para o aumento da 

remuneração dos trabalhadores. 

 O gráfico 16 apresenta os dados da unidade paraguaia da organização estudada. 

Ter a oportunidade de aumentar sua remuneração é:

41,67%

58,33%

0,00% 0,00% 0,00%

De máxima
importância

Muito importante De moderada
importância

De pequena
importância

De mínima ou
nenhuma

importância

Unidade Paraguaia

 
              Gráfico 16 - Porcentagens das respostas da afirmativa 08 – unidade paraguaia 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 A análise dos dados apresentados no gráfico 16, indicam que também na unidade 

paraguaia há uma forte valorização do corpo funcional quanto à possibilidade de aumentos na 

remuneração. 

A contagem média da afirmativa 8, “quão importante é ter a oportunidade de 

aumentar sua remuneração” foi obtida da seguinte forma: 
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              Tabela 16 - Contagem média da afirmativa 8 

 
Unidade brasileira 

 

 
Unidade paraguaia 

15 x resposta 1 = 15 

18 x resposta 2 = 36 

01 x resposta 3 = 03 

01 x resposta 4 = 04 

00 x resposta 5 = 00 

35      58 

05 x resposta 1 = 05 

07 x resposta 2 = 14 

00 x resposta 3 = 00 

00 x resposta 4 = 00 

00 x resposta 5 = 00 

12      19 

58 / 35 = 1,66 19 / 12 = 1,58 
Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 

 Os dados apresentados na tabela 17, abaixo, indicam os valores atribuídos a cada uma 

das respostas que pertencem à variável contagem média da Afirmativa 09, “quão 

importante é trabalhar com pessoas que colabora entre si”. 

              Tabela 17 - Freqüência das respostas da afirmativa 09 
Trabalhar com pessoas que 
colaboram umas com as outras.  

Unidade Brasileira Unidade Paraguaia 

Freqüência Relativa Freqüência Relativa 
De importância máxima  23 65,71% 6 50,00% 
Muito importante  11 31,43% 6 50,00% 
De moderada importância  0 0,00% 0 1,60% 
De pequena importância  1 2,86% 0 0,00% 
De muita pequena ou nenhuma 
importância  

0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL  35 100,00% 12 100,00% 
Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 
No gráfico 17 são apresentados os dados das freqüências das respostas da afirmativa 9 

da unidade brasileira estudada. 

Trabalhar com pessoas que colaboram entre si é:
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              Gráfico 17 - Porcentagens das respostas da afirmativa 09 – unidade brasileira 

Fonte: dados da pesquisa  
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Conforme apresentado, os respondentes da unidade brasileira valorizam muito 

trabalhar num ambiente em que as pessoas colaboram entre si, mostrando um forte viés 

coletivista.   

A análise do gráfico 18 apresenta os dados da unidade paraguaia da organização 

estudada. 

Trabalhar com pessoas que colaboram entre si é:
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                Gráfico 18 - Porcentagens das respostas da afirmativa 09 – unidade paraguaia 
Fonte: dados da pesquisa 

 A análise dos dados apresentados no gráfico 18 indica que na unidade paraguaia da 

empresa pesquisada também há uma forte valorização do espírito coletivista, com elevado 

percentual na opção por trabalhar com pessoas que colaboram entre si. 

A contagem média da afirmativa 9, “o quão importante é trabalhar em um ambiente 

em que as pessoas colaboram entre si” ficou assim demonstrado:   

    

              Tabela 18 - Contagem média da afirmativa 19 

            
          Unidade brasileira 

 
Unidade paraguaia 

 
23 x resposta 1 = 23 

 11 x resposta 2 = 22  

00 x resposta 3 = 00 

01 x resposta 4 = 04 

00 x resposta 5 = 00 

35      49 

06 x resposta 1 = 06 

06 x resposta 2 = 12 

00 x resposta 3 = 00 

00 x resposta 4 = 00 

00 x resposta 5 = 00 

            12                       18 
49 / 35 = 1,40 18 / 12 = 1,50 

Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 
 

Os dados apresentados na tabela 19 indicam os valores atribuídos a cada uma das 

respostas que pertencem à variável contagem média da afirmativa 15, “quão importante é 

ter segurança no emprego”.  
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              Tabela 19 - Freqüência das respostas da afirmativa 15 
Ter segurança no emprego  
 

Unidade Brasileira Unidade Paraguaia 

Freqüência Relativa Freqüência Relativa 
De importância máxima  15 42,86% 4 33,33% 
Muito importante  17 48,57% 8 66,67% 
De moderada importância  1 2,86% 0 0,00% 
De pequena importância  2 5,71% 0 0,00% 
De muita pequena ou nenhuma 
importância  

0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL  35 100,00% 12 100,00% 
Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 

No gráfico 19 são apresentados os dados das freqüências das respostas da afirmativa 

15 na unidade brasileira estudada. 
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              Gráfico 19 - Porcentagens das respostas da afirmativa 15 – unidade brasileira 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Conforme apresentado, os respondentes da unidade brasileira apresentam forte 

valorização pelos aspectos que envolve a segurança na manutenção do emprego. 

A análise do gráfico 20 apresenta os dados da unidade paraguaia. 
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                Gráfico 20 - Porcentagens das respostas da afirmativa 15 – unidade paraguaia 

Fonte: dados da pesquisa 
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 A análise dos dados apresentados no gráfico indica que a unidade paraguaia também 

valoriza muito a questão da segurança na manutenção do emprego. 

 A contagem média da afirmativa 15, “o quão importante é ter segurança no 

trabalho”  foi obtida da seguinte forma: 

 

              Tabela 20 - Contagem média da afirmativa 19 

 
Unidade brasileira 

 

 
Unidade paraguaia 

15 x resposta 1 = 15 

17 x resposta 2 = 34 

01 x resposta 3 = 03 

02 x resposta 4 = 08 

00 x resposta 5 = 00 

35      60 

04 x resposta 1 = 04 

08 x resposta 2 = 16 

00 x resposta 3 = 00 

00 x resposta 4 = 00 

00 x resposta 5 = 00 

12                  20 

60 / 35 = 1,71  20 / 12 = 1,67 
Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 

Os dados apresentados na tabela 21 indicam os valores atribuídos a cada uma das 

respostas que pertencem à variável contagem média da afirmativa 16, “quão importante é 

ter oportunidade para assumir melhores cargos”.  

 
              Tabela 21 - Freqüência das respostas da afirmativa 16 

Ter oportunidade de progredir 
para cargos melhores  

Unidade Brasileira Unidade Paraguaia 

Freqüência Relativa Freqüência Relativa 
De importância máxima  12 36,36% 6 50,00% 

Muito importante  18 54,55% 5 41,67% 
De moderada importância  2 6,06% 0 8,33% 
De pequena importância  1 3,03% 1 0,00% 
De muita pequena ou nenhuma 
importância  

0 0,00% 0 0,00% 

TOTAL  35 100,00% 12 100,00% 
Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 

O gráfico 21 apresenta os dados das freqüências das respostas da afirmativa 16 na 

unidade brasileira estudada. 
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Ter a oportunidade de assumir melhores cargos é:
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              Gráfico 21 - Porcentagens das respostas da afirmativa 16 – unidade brasileira 
Fonte: dados da pesquisa 

 Conforme demonstrado no gráfico, os respondentes da unidade brasileira valorizam 

muito a oportunidade de assumir melhores cargos na organização em que trabalham. 

 O gráfico 22 apresenta os dados da unidade paraguaia da organização estudada. 

Ter a oportunidade de assumir melhores cargos é:
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                Gráfico 22 - Porcentagens das respostas da afirmativa 16 – unidade paraguaia 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A análise dos dados apresentados no gráfico 22, mostra que os respondentes da 

unidade paraguaia também dão forte valor às oportunidades de assumir melhores cargos, 

embora observa-se a incidência (baixa) de respondentes que não valorizam esta questão. 

 A contagem média da afirmativa 16 “quão importante é ter oportunidade para assumir 

melhores cargos” foi obtida da seguinte forma: 
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              Tabela 22 - Contagem média da afirmativa 16 

 
Unidade brasileira 

 

 
Unidade paraguaia 

12 x resposta 1 = 12 

18 x resposta 2 = 36 

02 x resposta 3 = 06 

01 x resposta 4 = 04 

00 x resposta 5 = 00 

  33        58  

06 x resposta 1 = 06 

05 x resposta 2 = 10 

00 x resposta 3 = 00 

01 x resposta 4 = 04 

00 x resposta 5 = 00 

12      20 

58 / 33 = 1,76  20 / 12 = 1,67 
Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 

Com base nos dados acima expostos, é possível a aplicação da fórmula elaborada por 

Hofstede (2001, 2003) para o Índice de Masculinidade versus Feminilidade: 

MAS = - 66 x (contagem média da afirmativa 08) + 60 x (contagem média da 

afirmativa 09) + 30 x (contagem média da afirmativa 15) – 39 x (contagem média da 

afirmativa 16)  + 76  

 

              Tabela 23 - Aplicação da fórmula de Hofstede (2001, 2003) do MAS 

  
Unidade brasileira 

 
Unidade Paraguaia 

 
MAS = (-) 66 x 1,66  

(+) 60 x 1,40 

(+) 30 x 1,71 

(-)  39 x 1,76  + 76  

33,06  

        MAS = (-) 66 x 1,58 

(+) 60 x 1,50 

(+) 30 x 1,67 

(-) 39 x  1,67 + 76 

46,69 

Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 
 

  Numa escala de 0 (zero) a 100 (cem), na qual 100 representa alto índice de 

masculinidade, conforme Hofstede (2003), observa-se na unidade brasileira uma característica 

muito forte vinculada à feminilidade, com índice 33,06. Na unidade paraguaia, embora não 

tão marcante o índice de feminilidade, ainda assim apresenta um considerável viés em direção 

a esse comportamento, com índice de 46,69. 

 Conforme Hofstede (2003, p. 119), nas sociedades femininas não existe um culto ao 

brilhante, ao “fora de série”, a tônica é mais para a modéstia, surgindo um maior espírito de 

solidariedade devido à competição não ser tão intensa.  A escolha da profissão é decorrente do 
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interesse do estudante por um domínio em particular. Em sociedades femininas existe uma 

maior preocupação com a qualidade de vida e o perfil de chefia é mais na linha conciliadora 

com decisões tomadas com base nas discussões em grupo. Finalmente, pesquisas mostraram 

que as mulheres dão mais importância aos objetivos sociais como relacionamentos, ajuda ao 

próximo e preservação do meio ambiente. 

 A pesquisa de Hofstede, junto à IBM brasileira, mostrou um índice bem 

intermediário nessa dimensão, com 49 de índice de masculinidade. 

 

4.2.4 Índice do Controle da Incerteza 

 

Os índices desta dimensão foram apurados através da contagem média da freqüência 

absoluta das respostas e soma de porcentagens de respostas, de acordo com a seguinte 

fórmula: 

ICI = 300 - 30 x (contagem média da afirmativa 60) - (porcentagem da intenção de 

ficar menos que 5 anos na empresa,  afirmativa 65) – 40 x (contagem média da afirmativa 67) 

 

Os dados apresentados na tabela 24 indicam os valores atribuídos a cada uma das 

respostas que pertencem à variável contagem média da afirmativa 60, “as regras da 

companhia não devem ser quebradas, mesmo que o empregado tenha as melhores intenções 

para com a empresa”. 

 

                Tabela 24 - Freqüência das respostas da afirmativa 60 
As regras da companhia devem ser 
quebradas – mesmo que o empregado 
pense que está tendo as melhores 
intenções para com a empresa  

Unidade Brasileira Unidade Paraguaia 

Freqüência Relativa Freqüência Relativa 
Concordo muito  3 8,57% 2 16,67% 
Concordo  16 45,71% 8 66,67% 
Indeciso  6 17,14% 1 8,33% 
Discordo  0 28,57% 1 0,00% 
Discordo muito  0 0,00% 0 0,00% 
TOTAL  35 100,00% 12 100,00% 

Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 

No gráfico 23 são apresentados os dados das freqüências das respostas da afirmativa 

60 na unidade brasileira pesquisada. 
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As regras da Cia. não devem ser quebradas, mesmo qu e o empregado 
pense que está tendo as melhores intenções para com  a empresa

8,57%

45,71%

17,14%

28,57%

0,00%

Concordo muito Concordo Indeciso Discordo Discordo muito

Unidade Brasileira

 
              Gráfico 23 - Porcentagens das respostas da afirmativa 60 – unidade brasileira 

Fonte: dados da pesquisa 

 

O gráfico demonstra que há um viés para a concordância de que as regras da empresa 

não devam ser quebradas, sob qualquer hipótese. 

 No gráfico 24 consta a análise dos dados da unidade paraguaia. 

As regras da Cia. não devem ser quebradas, mesmo qu e o empregado 
pense que está tendo as melhores intenções para com  a empresa

16,67%

66,67%

8,33% 8,33%

0,00%

Concordo muito Concordo Indeciso Discordo Discordo muito

Unidade Paraguaia

 
 Gráfico 24 - Porcentagens das respostas da afirmativa 60 – unidade paraguaia 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 A análise dos dados apresentados no gráfico 24, acima, mostra que na unidade 

paraguaia é ainda maior a opção dos respondentes por não quebrar as regras da empresa, 

mesmo se acharem que estarão trazendo algum benefício à organização com isso. 

A contagem média da afirmativa 60, “as regras da companhia não devem ser 

quebradas, mesmo que o empregado tenha as melhores intenções para com a empresa”, 

foi obtida da seguinte forma: 
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                 Tabela 25 - Aplicação da fórmula de Hofstede (2001, 2003) do ICI 

 
Unidade brasileira 

 

 
Unidade paraguaia 

03 x resposta 1 = 03 

16 x resposta 2 = 32 

06 x resposta 3 = 18 

10 x resposta 4 = 40 

00 x resposta 5 = 00 

35       93 

02 x resposta 1 = 02 

08 x resposta 2 = 16 

01 x resposta 3 = 03 

01 x resposta 4 = 04 

00 x resposta 5 = 00 

12                   25 

93 / 35 = 2,66 25 / 12 = 2,08 
Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 

Os dados apresentados na tabela 26 indicam as porcentagens sobre a intenção de 

tempo em que cada respondente deseja trabalhar para a empresa. 

 

                Tabela 26 - Freqüência das respostas da afirmativa 65 
Quanto tempo pensa em 
trabalhar para a empresa?  

Unidade Brasileira Unidade Paraguaia 

Freqüência Relativa Freqüência Relativa 
Dois anos no máximo  1 3,03% 0 0,00% 
De dois a cinco anos  4 12,12% 1 8,33% 
Mais de cinco anos  14 42,42% 9 75,00% 
Até a aposentadoria  14 42,42% 2 16,67% 
TOTAL  33 100,00% 12 100,00% 

Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

  

No gráfico 25 são apresentados os dados das freqüências das respostas da afirmativa 

65 na unidade brasileira estudada. 

Quanto tempo pensa em trabalhar para a empresa?

3,03%

12,12%

42,42% 42,42%

Até 2 anos De 2 a 5 anos Mais de 5 anos Até a aposentadoria

Unidade Brasileira

 
                Gráfico 25 - Porcentagens das respostas da afirmativa 65 – unidade brasileira 

Fonte: dados da pesquisa 
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Conforme demonstrado, os respondentes da unidade brasileira desejam, em sua grande 

maioria, trabalhar mais de 5 anos na empresa, sendo que 42,42% até aposentarem-se. 

A análise do gráfico 26 apresenta os dados da unidade paraguaia. 

Quanto tempo pensa em trabalhar para a empresa?

0,00%

8,33%

75,00%

16,67%

Até 2 anos De 2 a 5 anos Mais de 5 anos Até a aposentadoria

Unidade Paraguaia

 
 Gráfico 26 - Porcentagens das respostas da afirmativa 65 – unidade paraguaia 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 A análise dos dados apresentados no gráfico 26, acima, indica que, embora não seja 

tão grande o número de respondentes da unidade paraguaia que desejam se aposentar na 

empresa, ainda assim é bem significativo a parcela que deseja trabalhar por mais de 5 anos na 

organização, com 75% dos empregados tendo manifestado esse desejo. 

 A fórmula desenvolvida por Hofstede (2001, 2003) prevê a utilização apenas do 

percentual de respostas com a intenção de ficar menos que 5 anos na empresa: 

 
 Tabela 27 - Aplicação da fórmula de Hofstede (2001, 2003) do ICI 

 
Unidade brasileira 

 
Unidade Paraguaia 

 
3,03 + 12,12 = 15,15 0,00 + 8,33 = 8,33 

Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 Os dados apresentados na tabela 28 indicam os valores atribuídos a cada uma das 

respostas que pertencem à variável contagem média da Questão 67, “sente-se 

frequentemente tenso ou nervoso durante o trabalho?”  

 
 Tabela 28 - Freqüência das respostas da afirmativa 67 

Sente-se freqüentemente 
nervoso ou tenso durante o 
trabalho?  

Unidade Brasileira Unidade Paraguaia 

Freqüência Relativa Freqüência Relativa 
Muito freqüentemente  2 5,88% 1 8,33% 
Freqüentemente  6 17,65% 1 8,33% 
Algumas vezes  19 55,88% 2 16,67% 
Raramente  5 14,71% 4 33,33% 
Muito raramente  2 5,88% 4 33,33% 
TOTAL  35 100,00% 12 100,00% 



 83 

Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 

 No gráfico 27 são apresentados os dados das freqüências das respostas da afirmativa 

67 na unidade brasileira pesquisada. 

Sente-se frequentemente nervoso ou tenso no trabalh o?

5,88%

17,65%

55,88%

14,71%

5,88%

Muito frequentemente Frequentemente Algumas vezes Raramente Muito raramente

Unidade Brasileira

 
 Gráfico 27 - Porcentagens das respostas da afirmativa 67 – unidade brasileira 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 Conforme demonstrado, os respondentes da unidade brasileira tendem a ficar 

frequentemente nervosos ou tensos no ambiente de trabalho algumas vezes. 

 A análise do gráfico 28 apresenta os dados da unidade paraguaia. 

Sente-se frequentemente nervoso ou tenso no seu tra balho?

8,33% 8,33%

16,67%

33,33% 33,33%

Muito
frequentemente

Frequentemente Algumas vezes Raramente Muito raramente

Unidade Paraguaia

 
 Gráfico 28 - Porcentagens das respostas da afirmativa 67 – unidade paraguaia 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 A análise dos dados apresentados no gráfico 28, acima, indicam que na unidade 

paraguaia é bem menor a incidência de colaboradores que sentem-se frequentemente nervosos 

ou tensos durante o trabalho. 

 A contagem média da questão 67,  “sente-se frequentemente tenso ou nervoso 

durante o trabalho?”, foi assim obtida: 
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 Tabela 29 - Freqüência das respostas da afirmativa 67 
 

 
Unidade brasileira 

 

 
Unidade paraguaia 

 

 02 x resposta 1 = 02  

06 x resposta 2 = 12 

 19 x resposta 3 = 57  

05 x resposta 4 = 20 

02 x resposta 5 = 10 

34     101 

 

 

01 x resposta 1 = 01 

01 x resposta 2 = 02 

02 x resposta 3 = 06 

04 x resposta 4 = 16 

04 x resposta 5 = 20 

12     45 

 

101 / 34 = 2,97 45 / 12 = 3,75 
Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 

 

Com base nos dados acima expostos, é possível a aplicação da fórmula de Hosftede 

(2001, 2003) para o cálculo do Índice de Controle da Incerteza: 

ICI = 300 - 30 x (contagem média da afirmativa 60) - (porcentagem sobre a intenção 

de ficar menos de 5 anos na empresa) - 40 x (contagem média da afirmativa 67)   

 

 Tabela 30 - Aplicação da fórmula de Hofstede (2001, 2003) do ICI 

  
Unidade brasileira 

 
Unidade Paraguaia 

 
ICI = 300  

(-) 30 x 2,66 

(-) 15,15 

(-)  40 x 2,97 

     86,25 

ICI = 300 

(-) 30 x 2,08 

 (-) 8,33  

(-) 40 x 3,75 

  79,27 

Fonte: Hofstede (2001, 2003) e dados da pesquisa. 
 

  Numa escala de 0 (zero) a 100 (cem), na qual 100 representa alto índice de aversão à 

incerteza, observa-se na unidade brasileira uma característica muito forte vinculada ao 

controle da incerteza, com índice 86,25. Na unidade paraguaia, também um elevado índice de 

aversão à incerteza, com 79,27, o que representa um considerável viés em direção a esse 

comportamento. 
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Conforme Hofstede (2003, p. 150), em países com elevado índice de controle de 

incerteza no local de trabalho existem numerosas leis, formais e informais que controlam as 

obrigações e direitos de empregadores e assalariados, existe uma predisposição para a busca 

da precisão e pontualidade.  Aqui a incerteza é percebida como ameaça, existe um sentimento 

de ansiedade, “o diferente” é interpretado como perigoso, há a necessidade emocional de 

regras, mesmo que sejam desnecessárias, intolerância a comportamentos não-convencionais, o 

que impacta negativamente nas inovações e necessidade de estar constantemente “trabalhando 

duro”. 

Os dados da pesquisa de Hofstede (2003) no Brasil também mostraram elevado índice 

nesta dimensão, com 76 e o Brasil ficando na 22º posição dentre os 53 países pesquisados. 

Finalizando, o gráfico 29 e tabela 31 apresentam um comparativo dos resultados das 

quatro dimensões entre os índices encontrados por Hofstede (1980, 2003) para o Brasil, em 

1973, e os dados obtidos nas unidades da empresa pesquisada no Brasil e Paraguai. 

 

Tabela 31 - Comparativo dos resultados das dimensões entre o Brasil na pesquisa de Hofstede 
(1980, 2003) e as unidades da empresa pesquisada no Brasil e Paraguai. 

Dimensões Culturais Brasil 
(Hofstede) 

Unidade 
Brasileira 

Unidade 
Paraguaia 

Distância Hierárquica 69 85 77 

Individualismo versus 
coletivismo 

38 18 14 

Masculinidade versus 
feminilidade 

49 33 47 

Controle da incerteza 
 

76 86 79 

Fonte: HOFSTEDE, Culturas e organizações: compreender a nossa programação mental.  Lisboa: Sílabo, 2003. 308 p, il. e 
dados da pesquisa 
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Gráfico 29 - Comparativo dos resultados das dimensões entre o Brasil na pesquisa de Hofstede 
(1980, 2003) e as unidades da empresa pesquisada no Brasil e Paraguai. 
Fonte: HOFSTEDE, Culturas e organizações: compreender a nossa programação mental.  Lisboa: Sílabo, 2003. 308 p, il. e 
dados da pesquisa 
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Com relação ao comparativo entre a pesquisa realizada neste trabalho e a pesquisa 

realizada na IBM brasileira, em 1973, observam-se diferenças, uma vez que o trabalho de 

Hofstede (2003) apresenta índice de individualismo/coletivismo e índice de 

masculinidade/feminilidade com uma posição mais intermediária na escala de 0 a 100, com 

38 e 49, respectivamente.  Já na pesquisa realizada neste trabalho, o Brasil mostrou-se 

altamente coletivista, com índice 18, e mais inclinado à feminilidade, com 33 de índice nessa 

dimensão.  Com relação às dimensões distância do poder e controle da incerteza, houve 

aderência entre os dados coletados neste trabalho e a pesquisa de Hofstede (2003), ambos com 

elevados índices apurados nessas dimensões. 

Já no tocante à comparação entre as unidades brasileira e paraguaia da empresa 

pesquisada percebe-se uma homogeneidade em relação às dimensões culturais estudadas e 

indícios de uma cultura organizacional semelhante na unidade nacional e na unidade 

internacionalizada. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho abordou a mensuração das dimensões culturais em uma corporação com 

unidade no exterior, partindo-se do pressuposto de que esta é uma ação importante para 

mitigar eventuais conflitos de ordem organizacional, especialmente no tocante aos 

componentes culturais que compõem cada unidade nos movimentos de internacionalização de 

empresas. 

O ponto de partida desta dissertação foi a questão assim formulada: uma organização 

com sede no Brasil e filial em outro país possui, entre suas unidades, uma cultura homogênea 

em todas as dimensões propostas por Hofstede (1980, 2003)? 

A pesquisa demonstrou que as dimensões culturais propostas por Hofstede, distância 

hierárquica, individualismo versus coletivismo, masculinidade versus feminilidade e controle 

da incerteza, podem caracterizar as diferenças ou semelhanças de uma organização brasileira 

e sua unidade internacionalizada. 

O objetivo geral da pesquisa foi caracterizar as dimensões da cultura organizacional de 

uma empresa brasileira e fazer uma comparação entre a sede da empresa, localizada em 

Palotina-PR, no Brasil, e sua estrutura internacionalizada localizada no Paraguai, mais 

precisamente em Katuete. 

Quanto aos objetivos específicos, o trabalho identificou as similaridades e diferenças 

entre as dimensões culturais distância hierárquica, individualismo versus coletivismo, 

masculinidade versus feminilidade e controle da incerteza, de acordo com o modelo de 

Hofstede (1980, 2003), entre uma empresa localizada no Brasil e sua unidade instalada no 

Paraguai. 

As compatibilidades encontradas nas duas unidades pesquisadas apresentaram indícios 

da existência de culturas homogêneas.  Os resultados mostraram que nas duas unidades 

percebe-se alto grau de distância hierárquica; que são fortemente coletivistas, com 

características voltadas para a feminilidade e com alto índice de controle da incerteza, o que 

denota similaridades em todas as dimensões culturais analisadas. 

Tais resultados sinalizam que em ambas as unidades a centralização é comum e os 

subordinados esperam que os chefes lhes digam o que fazer, mas o líder ideal aos olhos dos 

subordinados é o consultivo, que ouve os subordinados para tomada das decisões e os 

comunica sobre o que foi implantado.  O relacionamento prevalece perante a tarefa, existe 

uma busca pela harmonia e receio de confrontações diretas e a relação entre empregado-

empregador é vista como uma relação familiar. O que é diferente gera medo e existe certa 
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intolerância a idéias e comportamentos não convencionais, que tem como conseqüência a 

resistência à inovação.  Há a necessidade emocional de regras e uma tendência a valorizar a 

solidariedade, qualidade de vida e relações calorosas no ambiente de trabalho. 

Ainda com relação aos objetivos específicos, a pesquisa demonstrou que os  resultados 

encontrados na unidade brasileria assemelham-se com as características apresentadas nas 

dimensões propostas por Hofstede quando da aplicação do questionário na IBM brasileira, em 

1973 (o Paraguai não fez parte da pesquisa de Hofstede). 

Ressalta-se que os dados colhidos por esta pesquisa, no tocante à unidade brasileira, 

mesmo quando ficaram no mesmo lado da escala de 0 a 100 que o observado na pesquisa de 

Hofstede, na unidade brasileira da IBM, localizaram-se mais nos extremos da escala, com 85 

de índice de distância hierárquica e 86 de índice de controle da incerteza, o que pode ser um 

reflexo dos momentos em que foram aplicadas as pesquisas.  

Hofstede aplicou seus questionários quando o Brasil estava recém começando o seu 

processo de industrialização e vivendo sob as rédeas do regime militar; enquanto a pesquisa 

deste trabalho se deu em um cenário de economia aberta e competitiva, desde a década de 90, 

e com regime democrático de governo, desde a metade da década de 80. 

Concluiu-se que as similaridades encontradas na unidade nacional e na unidade 

internacionalizada da empresa pesquisada podem caracterizar uma cultura organizacional 

homogênea, o que denota baixa possibilidade da ocorrência de incompatibilidades e rejeições 

ao novo arranjo organizacional, especialmente no que diz respeito aos elementos culturais 

inerentes ao processo de internacionalização desta corporação. 

Por fim, entende-se que, em se tratando de sugestões teóricas futuras, é recomendado 

que mais pesquisas sejam realizadas sobre a temática das dimensões culturais nos 

movimentos de internacionalização de empresas. Além disso, sugere-se a realização de 

pesquisas que propiciem a ampliação da amostra analisada e investigação de relações 

intersetoriais de forma a aprofundar o entendimento dessas questões teóricas na prática 

corporativa. 
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5.1  RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se realizar a pesquisa referente às dimensões de Hofstede (1980, 2003) 

em uma amostra mais ampliada e envolvendo outras regiões do país, visando corroborar ou 

não com os resultados do estudo desta dissertação.  Espera-se que a instituição pesquisada 

possa utilizar esses dados para agregar um maior entendimento das relações interpessoais sob 

o foco da cultura organizacional, uma vez que os resultados do presente trabalho podem servir 

para a empresa pesquisada trazer à tona eventuais informações desconhecidas a respeito das 

dimensões da cultura organizacional presentes na sede e na sua unidade internacionalizada 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – idioma português 

 
 

Informações pessoais 
 

Unidade da Empresa (setor/país): ___________________________________________ 
 

 
Sexo 
 

(   ) Masculino (   ) Feminino 

Estado civil 
(   ) Solteiro(a)  
(   )Separado(a) ou divorciado(a) 

 
(   ) Casado(a) 
(   ) Viúvo(a) 
 

(   ) União estável 

 
Idade 
 

(    ) de 16 a 30 anos (    ) de 31 a 45 anos (   ) acima de 45 anos 

 
Tempo de serviço 
 

(   ) até 2 anos (   ) de 2 a 5 anos (   ) de 5 a 10 anos (   ) + de 10 anos 

Grau de escolaridade (    ) Ensino médio incomp 
(    ) Ensino médio compl. 

(    ) Ensino sup. incompl. 
(    ) Ensino sup. completo 

 
 
(    ) Pós-graduado 
(    ) Pós-graduado incomp. 

 

 
Em sua empresa: 
 
Em sua opinião, com qual freqüência ocorrem as seguintes situações: 
 
Para responder as questões marque um “X”  na alternativa que melhor represente sua opinião 
sobre o seu ambiente de trabalho, sendo: 
 

Muito 
freqüentemente 

Freqüentemente Algumas 
vezes 

Raramente Muito 
raramente 

1 2          3            4            5 
 

N° Afirmações 1 2 3 4 5 

1 Empregados têm receio de expressar divergência com seus gerentes.      

2 Seus deveres e responsabilidades são claros.      

3 
As pessoas costumam envolver-se em situações de trabalho que não lhes 
dizem respeito.      

4 
Alguns grupos de empregados se acham superiores a outros grupos de 
empregados.      

5 
O seu chefe imediato insiste que as regras e os procedimentos devem ser 
seguidos.      
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Fatores ideais que as pessoas querem em um local trabalho:  
 
Responda cada questão considerando a importância de cada um desses fatores para você.   
Para respondê-las, marque um “X”  na alternativa que melhor represente sua opinião, sendo: 
 

De máxima 
importância 

Muito 
importante 

De moderada 
importância 

De pequena 
importância 

De mínima ou 
nenhuma 

importância 
1 2 3 4 5 

 
Quão importante é para você: 

 

N° Afirmações 1 2 3 4 5 

6 
Ter tarefas que constituam um desafio e que lhe proporcionem um 
sentimento pessoal de realização.      

7 Viver em um ambiente agradável para você e para a sua família.      

8 Ter oportunidades para aumentar a sua remuneração.      

9 Trabalhar com pessoas que colaboram umas com as outras.      

10 
Ter oportunidades de treinamento (para melhorar suas habilidades ou para 
aprender habilidades novas).      

11 Ter bons benefícios garantidos.      

12 Ver seus méritos reconhecidos quando realiza um bom trabalho.      

13 
Ter boas condições de trabalho (ventilação, iluminação, espaço de trabalho 
adequado, etc.).      

14 Ter considerável liberdade para adotar sua própria maneira de trabalhar.      

15 Ter segurança no emprego.      

16 Ter oportunidades para assumir melhores cargos.      

17 Ter boas relações de trabalho com sua chefia direta.      

18 Usar totalmente as suas habilidades e seu potencial no trabalho.      

19 
Ter um trabalho que lhe possibilite horas suficientes para sua vida pessoal 
ou familiar.      

 
 
Sobre a satisfação de seus objetivos:  
 
Nas questões anteriores, perguntamos o que é importante para você em um trabalho.  
 
Agora é sobre o quanto você está satisfeito atualmente com seu trabalho.  Marque um “X”  na 
alternativa que melhor represente sua opinião, sendo: 
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Muito 
satisfeito 

Satisfeito Indiferente Insatisfeito Muito 
insatisfeito 

1 2 3 4 5 
 

N° Afirmações 1 2 3 4 5 

20 Seu trabalho é estimulante e proporciona sentimento pessoal de realização.      

21 O grau de satisfação que você tem no lugar que vive com a sua família.      

22 Oportunidades de aumento da remuneração nesta empresa.      

23 A cooperação das pessoas com quem você trabalha.      

24 
Oportunidade de treinamento (para melhorar suas habilidades ou para 
aprender habilidades novas).      

25 Sobre ter benefícios garantidos.      

26  Reconhecimento de méritos quando você faz um bom trabalho.      

27 
Suas condições de trabalho (ventilação, iluminação, espaço de trabalho 
adequado).      

28 Liberdade para adotar a sua própria forma de trabalhar.      

29 Segurança no emprego.      

30 Oportunidade de progredir para cargos melhores.      

31 Seu relacionamento de trabalho com seu chefe imediato.      

32 
Possibilidade de desenvolver suas habilidades e potencialidades em seu 
trabalho.      

33 Seu trabalho possibilita horas suficientes para sua vida pessoal ou familiar.      

 
As descrições, abaixo, referem-se a quatro diferentes tipos de gerentes: 
 
Tipo 1 
Normalmente toma decisões rapidamente e comunica-as aos subordinados de forma clara e 
firme. Espera que os subordinados cumpram as decisões lealmente e sem levantar 
dificuldades. 
 
Tipo 2 
Normalmente toma decisões rapidamente, mas antes de avançar tenta explicá-las 
integralmente aos subordinados. Apresenta-lhes a razão para as decisões tomadas e responde a 
quaisquer dúvidas que os subordinados porventura possam ter. 
 
Tipo 3 
Normalmente consulta os subordinados antes de tomar decisões. Ouve os seus conselhos, 
considera-os e depois anuncia a sua decisão. Espera que todos trabalhem lealmente para 
executá-la. 
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Tipo 4 
Normalmente convoca uma reunião com os subordinados quando há uma decisão importante 
a tomar. Coloca o problema ao grupo e tenta obter o consenso. Se obtiver o consenso, aceita 
isto como a decisão. Se o consenso for impossível, geralmente toma a decisão 
individualmente. 
 
Em relação aos quatro tipos de gerentes acima mencionados, assinale a alternativa que seja de 
sua preferência: 
 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 
1 2 3 4 

 

N° Afirmações 1 2 3 4 

34 Sob a supervisão de qual tipo você preferiria trabalhar?      

35 Qual corresponde mais ao seu superior?     

 
 
Sobre seus objetivos: 
 
Quão importante é para você. 
 
Para responder as questões, marque um “X”  na alternativa que melhor represente sua opinião, 
sendo: 
 

De máxima 
importância 

Muito 
importante 

De moderada 
importância 

De pequena 
importância 

De muito 
pequena ou 
nenhuma 

importância 
1 2 3 4 5 

 
 

N° Afirmações 1 2 3 4 5 

36 
Ter a segurança de que não será transferido para um trabalho menos 
desejável.      

37 Trabalhar em um setor que funcione eficientemente.      

38 
Ter um trabalho que lhe permita fazer contribuições reais ao sucesso 
de sua empresa.      

39 
Trabalhar em uma empresa que seja considerada como bem-
sucedida.      

40 Trabalhar em uma empresa que está na vanguarda da tecnologia.      

41 Trabalhar em um clima apropriado e amigável.      

42 
Dominar os aperfeiçoamentos técnicos relacionados com o seu 
trabalho.      

43 Ter um trabalho em que há uma aprendizagem contínua.      
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Sobre a empresa:  
 
Indique até que ponto concorda ou discorda das seguintes afirmações: 
Para responder as questões, marque um “X”  na alternativa que melhor represente sua opinião, 
sendo: 
 

Concordo 
muito 

Concordo Indeciso Discordo Discordo muito 

1 2 3 4 5 
 

N° Afirmações 1 2 3 4 5 

44 
Um bom gerente dá aos seus empregados instruções detalhadas sobre a 
forma que devem realizar os seus trabalhos.      

45 
A maioria das empresas tem um interesse sincero no bem estar de seus 
empregados.      

46 
Em geral, os melhores gerentes de uma companhia são aqueles que 
trabalham há mais tempo na empresa.      

47 
Não há nada mais admirável em um empregado do que a dedicação e a 
lealdade para com a sua empresa.      

48 
A maioria dos empregados tem um desagrado inerente ao trabalho e o evita 
se puder.      

49 
A maioria dos empregados quer fazer uma real contribuição para o sucesso 
de sua empresa.      

50 
Para crescer na empresa, conhecer pessoas influentes geralmente é mais 
importante do que a habilidade que possui.      

51 As companhias mudam suas políticas e práticas muito freqüentemente.      

52 
A empresa deve ser a responsável principal pela saúde e o bem estar de 
seus empregados e de sua família.      

53 
Ter um trabalho interessante a fazer só é importante para a maioria das 
pessoas que possuem ganhos elevados.      

54 
A competição entre os empregados geralmente causa mais danos do que 
benefícios.      

55 
Os empregados perdem o respeito pelo seu chefe se este lhe pede 
conselhos antes de uma tomada de decisão final.      

56 Os empregados na empresa devem participar mais das tomadas de decisão.      

57 
As decisões individuais são geralmente de mais qualidade do que as 
decisões tomadas em grupo.      

58  
Uma empresa deve fazer o possível para ajudar a resolver os problemas da 
sociedade (pobreza, discriminação, poluição, etc.).      

59 
Permanecer em uma empresa por muito tempo geralmente é a melhor 
maneira para começar um negócio futuro.      

60 
As regras da companhia não devem ser quebradas, mesmo que o 
empregado pense que está tendo as melhores intenções para com a 
empresa. 

     

61 
A maioria dos empregados na empresa prefere evitar a responsabilidade, 
tem pouca ambição e quer, sobretudo, segurança.      

62 
Trabalhar em uma grande empresa é melhor que trabalhar em uma 
pequena.      

63 
Mesmo que um empregado sinta-se merecedor de um aumento de salário, 
não deverá pedir ao seu gerente. 

     

64 A vida privada do empregado é também de interesse da empresa.      
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Sobre o desejo de estabilidade: 
 
Para responder as questões, marque um “X”  na alternativa que melhor represente sua opinião, 
sendo: 
 

Dois anos no 
máximo 

De dois a cinco anos Mais de cinco anos Até a aposentadoria 

1 2 3 4 
 

N° Afirmações 1 2 3 4 

65 Quanto tempo pensa em trabalhar para a empresa?      

66 
As pessoas normalmente trabalham para a mesma empresa ou 
organização a vida toda?     

 
 
Sobre o stress no trabalho: 
 
Em sua opinião, com que freqüência ocorre a seguinte situação: 
 
Para responder a questão, marque um “X”  na alternativa que melhor represente sua opinião, 
sendo: 
 

Muito 
freqüentemente 

Freqüentemente Algumas 
vezes 

Raramente Muito 
raramente 

1 2 3 4 5 
 

N° Afirmações 1 2 3 4 5 

67 Sente-se freqüentemente nervoso ou tenso durante o trabalho?      
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ANEXO B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA – idioma espanhol 
 

CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN  
 

 
Informaciones personales 

 
Unidad da Empresa (sector/país): ___________________________________________ 

 
 
Sexo 
 

(   ) Masculino (   ) Femenino 

Estado civil 
(   ) Soltero(a)  
(   )Separado(a) o divorciado(a) 

 
(   ) Casado(a) 
(   ) Viudo(a) 
 

 

 
Edad 
 

(    ) de 16 a 30 años (    ) de 31 a 45 años (   ) má des 45 años 

 
Tiempo de servicio 
 

(   ) hasta 2 años (   ) de 2 a 5 años (   ) de 5 a 10 años (   ) + de 10 años 

Grado de instrucción (    ) Secundaria 
(    ) Superior incompleto 
(    ) Superior completo 

(    ) Pós-graduado 
(    ) Pós-graduado incomp  

 
En su empresa: 
 
En su opinión, com cuál frecuencia ocurrem las seguientes situaciones: 
 
Para responder las preguntas marque con “X”  la alternativa que mejor represente su opinión 
sobre su ambiente de trabajo: 
 

Muy 
frecuentemente 

Frecuentemente Algunas veces Raramente Muy 
raramente 

1 2          3            4            5 
 

N° Afirmaciones 1 2 3 4 5 

1 Empleados tem recelo de expresar divergências com sus gerentes.      

2 Sus deberes y  responsabilidades son claros.      

3 
Las personas acostumbran a envolverse en situaciones que no les 
corresponden.      

4 
Algunos grupos de empleados se creen superiores a otros grupos de 
empleados.      

5 
Su  jefe inmediato insiste que las regras y los procedimentos deben ser 
seguidos.      

 
 
Factores ideales que las personas desean en un local de trabajo:  
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Responda cada pregunta considerando la importancia de cada uno de esos  factores para Ud. 
 
Para responder, marque  con  “X”  la alternativa que mejor represente su opinión: 
 

De importancia 
máxima 

Muy 
importante 

De moderada 
importancia 

De pequeña 
importancia 

De muy 
pequeña o 
ninguna 

importancia 
1 2 3 4 5 

 
Cuál  importante es para Ud 

 

N° Afirmaciones 1 2 3 4 5 

6 
Tener tareas que constituyan un disefio y que le proporcionen un 
sentimento personal de realización      

7 Vivir en un ambiente agradable para Ud. y  para su família.      

8 Tener oportunidades para aumentar su remuneración.      

9 Trabajar con personas que se colaboren unas con  otras.      

10 
Tener oportunidades de capacitación (para mejorar sus habilidades o para 
aprender habilidades nuevas).      

11 Tener buenos benefícios garantizados.      

12 Ver sus méritos reconocidos cuando realiza un buen trabajo.      

13 
Tener buenas condiciones de trabajo (ventilación, iluminación, espacio de 
trabajo adecuado, etc.).      

14 Tener considerable libertad para adoptar su propia manera de trabajar.      

15 Tener seguridad em su empleo.      

16 Tener oportunidades para asumir mejores cargos.      

17 Tener buenas relaciones de trabajo con su jefe directo.      

18 Usar totalmente  sus habilidades y su potencial en su trabajo.      

19 
Tener um trabajo que le posibilite horas suficientes para su vida personal o  
familiar.      

 
 
Sobre la satisfacción de sus objetivos:  
 
En los itens anteriores, preguntamos qué es más importante para Ud. en su  trabajo.  
 
Ahora es sobre cuanto Ud. está satisfecho actualmente con su trabajo.  Marque con “X”  la 
alternativa que mejor represente su opinión: 
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Muy 
satisfecho 

Satisfecho Indiferente Insatisfecho Muy 
insatisfecho 

1 2 3 4 5 
 

N° Afirmaciones 1 2 3 4 5 

20 
Su trabajo es estimulante y proporciona sentimiento de realización 
personal.      

21 
El grado de satisfacción que Ud. tiene en el lugar donde vive com su 
família.      

22 Tiene  oportunidades de aumentar su  remuneración em esta empresa.      

23 Exite cooperación entre las personas con quien Ud. trabaja.      

24 
Oportunidad de capacitación (para mejorar sus habilidades o para aprender 
habilidades nuevas).      

25 ¿Tiene sus benefícios asegurados?      

26 Sus méritos son reconocidos  cuando Ud. realiza un buen trabajo.      

27 
Sus condiciones de trabajo (ventilación, iluminación, espacio de trabajo 
adecuado).      

28 Libertad para adoptar  su propia forma de trabajar.      

29 ¿Tiene  seguridad  em su  empleo?      

30 Oportunidad de ascender para cargos mejores.      

31 Su relacionamiento de trabajo com su  jefe inmediato.      

32 Posibilidad de desenvolver sus habilidades e potencialidades en su trabajo      

33 Su trabajo posibilita horas suficientes para sua vida personal o familiar.      

 
Las descripciones abajo, se refieren a cuatro  diferentes tipos de gerentes: 
 
Tipo 1 
Normalmente toma decisiones rapidamente y las comunica a los subordinados de forma clara 
e firme. Espera que los subordinados cumplan las decisiones lealmente y sin colocar 
dificultades. 
 
Tipo 2 
Normalmente toma decisiones rapidamente, mas antes de prosegir intenta explicar 
integralmente a los subordinados. Les presenta las razones para las decisioes tomadas y 
responde a cualquier duda que los subordinados podrian tener. 
 
Tipo 3 
Normalmente consulta  a los subordinados antes de tomar decisiones. Escucha  sus consejos, 
los considera y despues anuncia sus decisiones. Espera que todos trabajen lealmente para 
ejcutarlas. 
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Tipo 4 
Normalmente convoca a una reunión a todos los subordinados cuando hay que tomar una 
decisión importante . Expone el problema al grupo e intenta optener un consenso . Si obtiene 
el consenso es aceptado éste como la decisión. Si el consenso fuera imposible, generalmente 
toma la decisión individualmente.  
En realación a los cuatro tipos de gerentes mencionados líneas arriba, señale La alternativa 
que sea de su prefrencia. 
 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 
1 2 3 4 

 

N° Afirmaciones 1 2 3 4 

34 ¿Sobre  la supervisión de quál tipo Ud  preferiria trabajar?     

35 ¿Quál corresponde más a su  superior?     

 
 
Sobre sus objetivos: 
 
Qual importante es para Ud. 
 
Para  responder a las preguntas, marque con “X”  La alternativa que mejor represente su 
opinión: 
 

De importancia 
máxima 

Muy 
importante 

De 
moderada 

importancia 

De pequeña 
importancia 

De muy 
pequeña o 
ninguna 

importancia 
1 2 3 4 5 

 
 

N° Afirmações 1 2 3 4 5 

36 
Tener La seguridad de que no será transferido para um trabajo menos 
deseable.      

37 Trabajar en un setor que funcione eficientemente.      

38 
Tener un trabajo que le permita hacer contribuciones reales para el 
suceso de su empresa.      

39 Trabajar en una empresa que sea considerada como prestigiosa.       

40 Trabajar en una enpresa que esté em la vanguardia de la tecnologia.        

41 Trabajar en un  ambiente apropiado e amigable.      

42 Dominar los avances técnicos relacionados con su trabajo.      

43 
Tener um trabajo en que brinde oportinidades de aprendizaje. 
continua.      
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Sobre la empresa:  
 
Indique hasta que punto  concuerda o desconcuerda com las siguientes afirmaciones: 
Para responder las  preguntas, marque con “X”  la alternativa que mejor represente su opinión: 
 

Concuerdo 
mucho 

Concuerdo Indeciso Desconcuerdo Discuerdo 
mucho 

1 2 3 4 5 
 

N° Afirmaciones 1 2 3 4 5 

44 
Um buen gerente da a sus empleados instrucciones bien detalladas sobre la 
forma que deben realizar su trabajo.      

45 
La mayoria de las empresas tienen um interes sincero  com el bienestar de 
sus empleados.      

46 
Em general, los mejores gerentes de uma compañia son aquellos que 
trabajan hace mucho tiempo em la empresa.      

47 
No hay nada más admirable en un empleado que su dedicación y lealtad 
para con su empresa.      

48 
La mayoria de los empleados tienen un desagrado inherente a su labor, 
evitándolo cuanado puede.      

49 
La mayoria de los empleados quiere hacer una real contribución para el 
suceso de su empresa.      

50 
Para crecer en la empresa, conocer personas influyentes generalmente es 
más importantes que las habilidades que posee.      

51 Las compañias cambian sus políticas e prácticas muy frecuentemente.      

52 
La empresa debe ser la responsable principal por la salud y el bienestar  de 
sus empleados e de su família.      

53 
Tener un trabajo interesante a realizar solamente es importante para La 
mayoria de las personas que ganan bien.      

54 
Competir entre empleados generalmente causa más daños de que 
benefícios.      

55 
Los empleados pierden el respeto por su jefe si este le pide consejos antes 
de tomar una decisión final.      

56 
Los empleados de la empresa deben participar más em La toma de 
decisiones.      

57 
Las decisiones individuales son generalmente de mayor calidad que las 
decisiones tomadas en grupo.      

58  
Una empresa debe hacer lo posible para ayudar a resolver los problemas de 
la sociedad (pobreza, discriminación, contaminación, etc.)      

59 
Permanecer en una empresa por mucho tiempo generalmente es la mejor 
manera para comenzar un negocio futuro.      

60 
No se debe romper las reglas de la compañia, mismo que el empleado 
piense que está teniendo las mejopres intensiones para con la empresa.      

61 
La mayoria de los empleados en la empresa prefiere evitar las 
responsabilidades, tienen poca ambición e quiere, sobre todo, seguriadad..      

62 Trabajar en una grande empresa es mejor que trabajar en una pequeña.      

63 
Mismo que un empleado  se sienta  merecedor de un aumento de salario, 
no deberá pedir a su gerente. 

     

64 La vida privada del empleado es también  interes de la empresa.      
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Sobre el deseo  de estabilidad: 
 
Para responder las preguntas, marque con “X”  la alternativa que mejor represente su opinión: 
 

Máximo dos años De dos a cinco años Más de cinco años Hasta la jubilación. 
1 2 3 4 

 

N° Afirmaciones 1 2 3 4 

65 ¿Cuánto tiempo piensa trabajar para la empresa?      

66 
Las personas normalmente trabajan para la misma empresa u 
organización para toda la vida?     

 
 
Sobre el stres en el trabajo: 
 
En su opinión, con que frecuencia ocurre la siguiente situación: 
 
Para responder la pregunta, marque con  “X”  la alternativa que mejor represente su opinión: 

Muy 
frecuentemente 

Frecuentemente Algumas 
veces 

Raramente Muy 
raramente 

1 2 3 4 5 
 

N° Afirmaciones 1 2 3 4 5 

67 Se siente  frecuentemente nervioso o tenso durante el trabajo?      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


