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RESUMO 

 

A cultura organizacional no Brasil tem sido tema de vários estudos acadêmicos nas últimas 

décadas, porém pouco se produz em relação às instituições hospitalares, especificamente 

quanto à busca de semelhanças e/ou diferenças entre dimensões culturais, níveis de cultura e 

estruturação hospitalar. Esta pesquisa realizada junto a uma instituição hospitalar de 

Blumenau-SC objetivou identificar se a cultura organizacional apresenta semelhanças / 

diferenças com a proposição de Hofstede (1980, 2001) para o Brasil, os níveis de cultura de 

Schein (1996) e a estruturação do hospital segundo a categorização de Borba e Lisboa (2006). 

Para tanto, utilizou-se, em um primeiro momento, uma abordagem qualitativa tendo como 

método observação participante, entrevista informal e análise de documentos para obtenção 

das características da cultura organizacional e da caracterização da estrutura. Em um segundo 

momento, foi utilizado o modelo de Hofstede (1980, 2001) com a análise de quatro dimensões 

culturais, sendo utilizado para coleta dos dados um questionário estruturado com questões 

fechadas de caráter quantitativo. A pesquisa abrangeu todos os profissionais com cargo de 

chefia na instituição. Os resultados apontam uma maior identificação quanto à subcultura do 

operador, segundo Schein (1996), total alinhamento da estrutura hierárquica segundo Borba e 

Lisboa (2006) e diferenças entre as dimensões culturais de Hofstede (1980, 2001), sendo a 

instituição hospitalar com maior índice de feminilidade e menor índice de distância ao poder, 

que os resultados encontrados para o Brasil. As particularidades encontradas sinalizam que 

tais instituições apresentam características próprias quanto à cultura organizacional, sendo um 

campo fértil para pesquisas futuras, a fim de ajudar no entendimento e administração destas 

estruturas ímpares que são as instituições hospitalares. 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Cultura Organizacional. Dimensões Culturais. Subculturas. Níveis 

Hierárquicos. Instituição Hospitalar. 

 



 7 

ABSTRACT 

 

Organizational culture in Brazil has been widely discussed in academic studies in the last 

decades. However, there is very little research on hospitals, mainly regarding the search for 

similarities and/or differences among cultural dimensions, culture levels, and hospital 

structuring. This research was undertaken in a hospital in Blumenau – SC, and it aimed at 

identifying if the organizational culture shows similarities / differences with respect to the 

proposition by Hofstede (1980, 2001) for Brazil, Schein’s cultural levels (1996), and the 

hospital structuring according to the categorization by Borba and Lisboa (2006). Firstly, a 

qualitative approach was employed and a of participative observation, informal interview, and 

analysis of documents was used in order to obtain characteristics of the organizational culture 

and the characterization of the structure. After that, the model by Hofstede (1980, 2001) 

which analyzes the four cultural dimensions was employed. A questionnaire structured with 

closed questions on a quantitative character was applied to collect data.  The research 

comprised all the professionals who have a management position in the hospital. The results 

point out a greater similarity with the operator subculture, according to Schein (1996), total 

alignment of the hierarchical structure, according to Borba and Lisboa (2006), and differences 

between the cultural dimensions of  Hofstede (1980, 2001). Besides, the Hospital has a greater 

rate of female workers and a lower index of distance to power than the usual results found in 

Brazil. The particularities found reveal that hospitals have their own specific characteristics 

regarding the organizational culture. Because of this, they are considered a fertile field for 

future researches that intend to help understand and manage these unique institutions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Organizational culture, cultural dimensions, subcultures, hierarchical levels, 

Hospital.  
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1 INTRODUÇÃO 

O termo cultura, inicialmente explorado na antropologia, foi incorporado no contexto 

organizacional no final da década de setenta por Pettigrew (1979), utilizando termos como 

“cultura corporativa” ou “cultura organizacional”. Desde então, muitas foram às abordagens 

teóricas e metodológicas, ora concordando, ora discordando, evidenciando a falta de consenso 

conceitual sobre o assunto. (FERREIRA et al, 2002). 

Embora, muito se tem pesquisado sobre o tema cultura, como indicam os autores 

Mamede (2004), Pires e Macedo (2006) em suas respectivas obras, também é notória a 

complexidade deste conceito. A variação cultural refere-se primordialmente aos hábitos e 

comportamentos de um grupo ou sociedade para outros. “Entretanto, é relativamente recente o 

estudo das formas que essas diferenças assumem no mundo do trabalho.” (MOTTA, 1996, p. 

02). O autor, afirma ainda que, “os comportamentos de executivos e trabalhadores baseiam-se 

em crenças, atitudes e valores e, em certa medida, verdadeiros ciclos viciosos de 

comportamento são causados por crenças, atitudes e valores.” (MOTTA, 1996, P. 02). Para 

Berman (1986, apud MAMEDE, 2004, p.02), “muitos executivos estão começando a acreditar 

que inovações bem sucedidas também incluem mudanças na cultura corporativa – os valores e 

crenças tradicionais da empresa e suas maneiras de fazer as coisas.” 

A tendência nas últimas décadas indica que as organizações precisam ser inovadoras e 

competitivas, e uma das premissas para atingir esses resultados, sugere a dependência de sua 

cultura organizacional. (DEAL; KENNEDY, 1982).  Para Schein (2001, p. 30) “se quisermos 

tornar uma organização mais eficiente e eficaz, deveremos entender o papel da cultura na vida 

organizacional”. A cultura organizacional é de suma importância para a gestão das empresas, 

pois tanto a estratégia e os objetivos, quanto o modo de operação da organização e o 

comportamento das pessoas, são influenciados pela cultura. (SCHEIN, 2001).  

 Quando discutimos a criação e/ou implantação de uma cultura, os envolvidos tem uma 

maior atenção as ações do que as falas dos líderes. Schein (2001, p. 102) afirma: “É 

especialmente relevante o que o líder executa as medidas que toma o que ele não gosta as 

recompensas e as punições.” A importância que a cultura tem nas organizações é corroborada 

por diversos autores, afirmam que a cultura organizacional influencia os resultados das 

organizações, pois, por meio dela é explicitada uma série de comportamentos que podem 

influenciar na eficiência da organização. (PETTIGREW, 1979; GEERTZ, 1989; HOFSTEDE, 

1991; MACHADO, 2004). Esta influência indica que é por meio do compartilhamento dos 
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valores e pressupostos que uma série de comportamentos é repassada aos atores 

organizacionais, impactando significativamente os resultados da organização.  

 Independente da idade e do tamanho da organização, ela possui uma cultura que, em 

sua maioria, traduz os interesses e valores da alta administração ou de seus fundadores 

(PETTIGREW, 1979). As organizações, por possuírem estruturas muitas vezes complexas, 

formam o que Schein (1996) denomina de subculturas. As subculturas são manifestações 

expressas por diferentes grupos que coexistem na mesma organização, entretanto não dividem 

os mesmos pressupostos culturais, podendo inclusive influenciar suas estratégias. (SCHEIN, 

1996). 

 Hofstede (1994) utiliza um conceito mais amplo, pois, considera a sociedade em que a 

organização se relaciona e se insere. Para o mesmo autor, a cultura organizacional não pode 

ser compreendida sem que se conheça o contexto em que está inserida. Ainda, para Hofstede 

(1994, p.180), “todo ser humano é de fato, o socializado de determinado meio, não se pode 

tornar inteligível a dinâmica humana nas organizações sem conhecer a cultura e a sociedade 

na qual ela se insere”. 

 Em organizações hospitalares, o modelo de administração passou a se assemelhar com 

o mundo industrial. Para Bittar (2004, p.02) “a cultura admite subdivisões, subculturas. Cada 

área / subárea de um hospital possui sua própria cultura, cria seus próprios mitos, suas 

maneiras peculiares de relacionamento.” Desta forma a cultura organizacional inspira 

comportamentos que interferem na administração da organização. Devido às inúmeras 

particularidades encontradas nos hospitais, se fizeram necessárias, adequações nos modelos 

gerenciais. Atualmente o hospital é visto como uma instituição de prestação de serviço. 

(SANTOS, 2007). 

 A realidade hospitalar vislumbra diferenças culturais no seu staff administrativo entre 

médicos, enfermeiros e demais profissionais que compõem a pluralidade de especialidades 

que formam as equipes responsáveis pela assistência de saúde prestada, reforçando a 

necessidade de adequação aos aspectos de gerenciamento. (SANTOS 2007). A instituição 

hospitalar pode ser considerada como uma das mais complexas estruturas de gerenciamento, 

sendo considerada como um sistema social aberto, onde atuam outros subsistemas técnicos 

como médicos, enfermeiros, psicólogos entre outros. (SENHORAS, 2007). 
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 As organizações hospitalares, historicamente, são oriundas de entidades de caridade 

com cunho religioso, por muitas vezes, geridas por sacerdotes ou profissionais médicos. As 

organizações industriais, por sua vez, tem colocado a frente de suas empresas, profissionais 

com formação nas áreas de ciências sociais, principalmente administradores e economistas, 

ainda que de forma tímida, enfatizando a gestão profissionalizada. Observa-se em alguns 

hospitais que profissionais da área da saúde estão buscando aperfeiçoamento em áreas que 

poderão lhes auxiliar em técnicas de gestão. No entanto, as formações básicas de cada 

categoria existente em um hospital tendem a influenciar suas formas de interpretação da 

realidade.  

 A ocupação de cargos ou o desenvolvimento de atividades correlatas, feitas por 

profissionais com formações diferenciadas, pode de alguma forma interferir no partilhamento 

dos valores pertencentes a cultura de uma organização hospitalar. Neste contexto, o presente 

trabalho tem como principal problema de pesquisa o que segue: A cultura organizacional de 

uma instituição hospitalar brasileira, apresenta semelhanças/diferenças com a proposição 

de Hofstede (1980, 2001) para o Brasil, os três níveis de cultura de Schein (1996) e a 

estrutura do Hospital se enquadra na categorização de Borba e Lisboa (2006)?  

1.2 OBJETIVO DE PESQUISA 

 A presente pesquisa possui como objetivo geral identificar se a cultura organizacional 

de uma instituição holspitalar brasileira, apresenta semelhanças/diferenças com a proposição 

de Hofstede (1980, 2001) para o Brasil, os três níveis de cultura de Schein (1986) e se a 

estrutura do Hospital se enquadra na categorização de Borba e Lisboa (2006).  

 Como objetivos específicos pode-se descrever os que seguem: 

a) identificar as características da cultura organizacional de uma Instituição hospitalar 

conforme metodologia de Hofstede (1980) – distância do poder, individualismo 

versus coletivismo, masculinidade/feminilidade e aversão à incerteza;  

b) identificar as similaridades e/ou diferenças encontradas entre as dimensões culturais 

de Hofstede (1980, 2001) – distância do poder, individualismo versus coletivismo, 
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masculinidade/feminilidade e aversão a incerteza – em uma instituição hospitalar de 

Santa Catarina; 

c) as diferenças encontradas entre as dimensões culturais de Hofstede (1980, 2001) – 

distância do poder, individualismo versus coletivismo, masculinidade/feminilidade e 

aversão a incerteza, podem ser explicadas pelas características da proposição das 

subculturas de Schein (1996);  

d) as diferenças encontradas entre as dimensões culturais de Hofstede (1980, 2001) – 

distância do poder, individualismo versus coletivismo, masculinidade/feminilidade e 

aversão a incerteza, podem ser explicadas pela categorização dos níveis hierárquicos 

de Borba e Lisboa (2006); 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

 Atualmente, no campo teórico, encontra-se limitações em pesquisas de âmbito 

nacional, que relacionem temas das ciências sociais, seja de gestão ou de cultura 

organizacional, com o ambiente hospitalar. O pouco incentivo ao desenvolvimento de 

pesquisas ligadas a administração, cultura organizacional e hospitais subsidiam as 

dificuldades de gerenciamento, por parte dos profissionais provenientes da área da saúde, que 

por muitas vezes, são responsáveis pela gestão das Instiuições. 

 Por outroa lado, no campo da prática, ainda são raros os profissionais com formação 

na área da saúde, que sendo gestores de Instituições Hospitalares, procuram aprofundar seus 

conhecimentos sobre administração ou que tentam entender de maneira mais ampla o mundo 

corporativo. Entendendo que as organizações hospitalares atualmente se posicionam no 

mesmo patamar que empresas industriais, quanto as questões de gestão organizacional, se 

torna preeminente a necessidade do entendimento da cultura organizacional, a fim de 

favorecer o gerenciamento por parte dos gestores hospitalares.  

 Nos últimos anos, se observa a busca pela profissionalização da gestão administrativa, 

para tanto, as particularidades encontradas na área da saúde, devido a grande pluralidade de 

categorias profissionais, interagindo simultaneamente, aparentemente com a missão de prestar 

atendimento para restauração da saúde dos individuos, se chocam com os interesses 

individuais e de grupos profissionais específicos, enraizados em anos de uma cultura voltada 
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ao assistencialismo, muito próximo da caridade, sem  de fato uma maior profundidade sobre 

assuntos que tangenciam a gestão profissionalizada. 

 Neste interim, se insere o administrador, em um mundo globalizado, com o 

acirramento da concorrência e a grande necessidade de viabilização economica, das antes, 

instituições de caridades, agora, organizações hospitalares. Na busca de melhores ferramentas 

de gerenciamento, a compreensão da cultura que permeia estas organizações, se torna 

imprensidivel para os gestores na busca para facilitar a implantação de planejamentos e 

direcionar a gestão. 

 A presente dissertação está alinhada com pesquisas desenvolvidas no Programa de 

Pós-Graduação em Administração da Universidade Regional de Blumenau – FURB, tendo 

como área de concentração a Gestão de Organizações. O presente trabalho esta enquadrado na 

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

permitem às organizações crescerem em um ambiente competitivo. Esta linha integra o Grupo 

de Pesquisa cadastrado no CNPq com nome de Empreendedorismo, Inovação e 

Competitividade em  Organizações. 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 Esta dissertação se divide em cinco capítulos. No primeiro capítulo, é apresentado a 

introdução destacando-se o problema de pesquisa, objetivo da pesquisa, justificativa teórica e 

prática, estrutura do trabalho e os objetivos da pesquisa. O segundo capítulo apresenta a 

revisão de literatura, que é referencial para o embasamento das discussões do presente estudo. 

A revisão de literatura foca-se na cultura organizacional, discorrendo também sobre os 

elementos da cultura, níveis de cultura, subculturas nas organizações conforme Schein (1996), 

estudos de Hofstede (1980, 2001) e organizações hospitalares, conforme, Borba e Lisboa 

(2006). No terceiro capítulo é apresentado o método de pesquisa utilizado neste estudo, 

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

capítulo demonstram-se os resultados obtidos a partir da aplicação da pesquisa utilizada para 

este estudo. Por último, no quinto capítulo, apresentam-se as principais conclusões do 

trabalho e as recomendações  para estudos futuros. 
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2   REVISÃO DE LITERATURA  

Este capítulo trará a fundamentação teórica para que se possa entender e relacionar a 

cultura organizacional com as instituições hospitalares. Para compreender a cultura é 

necessário um amplo estudo em diversas áreas de estudo, tais como Antropologia, sociologia 

e psicologia. Neste contexto a cultura surge como uma das principais variáveis para a 

compreensão do fenômeno organizacional. Para tanto, serão apresentados algumas 

considerações sobre cultura organizacional, conforme a proposição de Schein (1996) e 

metodologia de Hofstede (1980; 2001). 

 Atualmente, tem-se enfatizado a noção de cultura, tanto nos estudos das organizações, 

quanto nas práticas gerenciais, mas, pouco se tem escrito sobre estudos envolvendo o 

ambiente dos hospitais. As instituições hospitalares são organizações que são constituídas de 

inúmeras especialidades de profissionais, com diferentes tipos de pessoas e variações 

culturais. Para Santos (2007, p.232), “a grande diferença das instituições de saúde em relação 

às outras empresas está na presença de várias culturas no ambiente de trabalho.” Dentro deste 

contexto, os temas como cultura organizacional e organizações hospitalares, serão explorados, 

como segue.  

 

2.1 CULTURA ORGANIZACIONAL  

Em algumas línguas do ocidente, cultura significa civilização ou refinamento da 

mente e, em particular, os resultados desse refinamento, como educação, arte e literatura. A 

cultura pode ser entendida como um conjunto complexo e multidimensional, formado por 

modos de pensar, agir e sentir, isto é, tudo que constitui a vida em comum nos grupos 

sociais, sendo aprendidos, formalizados e repassados dentro do grupo, distinguido de outros. 

(PIRES; MACÊDO, 2006). 

A primeira definição antropológica de cultura vem de Tylor (1871 apud LARAIA 

1986) no vocábulo inglês Culture, que “tomado em seu amplo sentido etnográfico é este 

todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer 

outra capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade.” “A 

palavra “cultura” tem sua origem na antropologia social e de forma geral traduz, num 
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sentido bastante amplo, as vivências de qualquer grupo humano específico que seja 

transmitida de uma geração para a geração seguinte.” (PASCHINI, 2006, p.43). 

Corroborando com Paschini (2006), Santos (2005, p.25) afirma que, 

“tradicionalmente, a antropologia cultural considera que a cultura e a história seriam as 

causas das diferenças entre povos, sendo que a natureza humana é caracterizada por 

componentes inatos e componentes aprendidos e transmitidos.” O mesmo autor, afirma que, 

a antropologia cultural procurou no decorrer dos anos desenvolver abordagens e definições 

sobre cultura, com ênfase nos aspectos relacionados à diversidade sócio-cultural marcas 

características da espécie humana. 

A cultura, também é definida como produto objetivado do trabalho subjetivo dos 

indivíduos, ou seja, é um produto social retificado nos símbolos, rituais, relacionamentos, 

hábitos, valores, discursos, idéias e conhecimentos do ser humano. Embora, nenhuma 

manifestação cultural possa ser compreendida fora de um contexto, sem levar em 

consideração a biografia, a história, a percepção e a interpretação dos atores. É através da 

cultura que os indivíduos percebem a realidade social e constroem também os significados 

para suas vidas. (CARRIERI, 2008). 

 Ainda quanto ao conceito de cultura, pode ser interpretada, como “uma percepção 

comum compartilhada pelos membros da organização; um sistema de significado 

compartilhado.” (ROBBINS, 1996, p.681). Neste mesmo sentido, a cultura apresenta uma 

base complexa de valores, padrões e modelos comuns a uma sociedade, de tal forma, que 

nos permite identificá-la. (CASTRO, 2002). 

Cultura pode ser definida como um sistema comum de significados, que nos mostra a 

que, devemos prestar atenção, como agir e o que devemos valorizar. A essência da cultura não 

é o que se apresenta aparentemente visível, mas como determinados grupos de pessoas 

entendem e interpretam o mundo. (TROMPENAARS, 1994). A cultura pode ser entendida, 

como um complexo coletivo feito de representações mentais que ligam o imaterial e o 

material, a infraestrutura e as superestruturas. (MOTTA e CALDAS, 1997).  

A cultura se solidifica com o tempo, a partir da prioridade que determinados grupos 

estabelecem em determinados comportamentos e que são transmitidos cada vez que novos 

membros são inseridos neste grupo. (TAGLIAPIETRA e BERTOLINI, 2007). A cultura 

consiste do que quer que seja que as pessoas tenham que conhecer ou acreditar, que as 

permitam operar de maneira a serem aceitas como membros de uma sociedade ou 

organização. Ou seja, cultura consiste das maneiras com as quais as pessoas organizaram suas 

experiências no mundo real, de forma a lhes permitir um processo contínuo de aprendizado e 
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estruturação pessoal, visando sua sobrevivência e a de suas gerações futuras. (MAMEDE, 

2004). 

A cultura pode ser apresentada como “um sistema de valores e crenças 

compartilhados que modelam o estilo de administração de uma empresa e o comportamento 

cotidiano de seus empregados.” (ROBERT ERNST, 1985, p.50). A cultura enfocada como 

variável parte do modelo sistêmico de organizações; podendo ser definida como parte do 

ambiente em que se insere a organização e/ou como resultado do desempenho e de 

representações dos indivíduos nas organizações. (FLEURY, 1987). 

As pesquisas realizadas partindo da premissa da cultura como variável interna 

procuram enfatizar a importância dos fatores culturais para definição de estratégias 

organizacionais. A cultura, concebida como um conjunto de valores e crenças 

compartilhados pelos membros de uma organização deve ser consistente com outras 

variáveis organizacionais como estrutura, tecnologia, estilo e liderança. Da consistência 

destes vários fatores depende o sucesso da organização. (FLEURY, 1987). 

A expressão “cultura organizacional” se manifesta de forma mais acentuada a partir da           

década de 1960, parecendo haver um consenso de que Pettigrew (1979) foi o autor que 

utilizou pela primeira vez o conceito de forma muito próxima das versões mais discutidas 

atualmente. (FERREIRA et al, 2002). Neste sentido a cultura é originada e evidenciada tanto 

nas normas e valores da organização formal como na reinterpretação pela organização 

informal. Para tanto, “toda organização cria sua própria cultura ou clima, com seus próprios 

tabus, usos e costumes.” (KATZ e KAHN, 1976, p. 85).  

A cultura está vinculada à existência de um grupo social, que compartilha uma mesma 

língua e espaço geográfico, durante certo período de tempo. Além disto, as formas de 

perceber, pensar e decidir que tenham dado certo para um determinado grupo social se 

institucionaliza por meio de procedimentos padrões, costumes, scripts, e pressupostos não 

declarados. Estes guiam o comportamento das pessoas que deste grupo fazem parte. 

(TRIANDIS, 1995). 

 As organizações, de forma semelhante, também desenvolvem sua cultura, pois 

representam a união de pessoas que se organizam e compartilham experiências. A formação 

de uma unidade social colabora no desenvolvimento de produtos, processos e serviços que 

não poderiam ser feitos de forma isolada. O compartilhamento do tempo e espaço auxilia na 

criação dos processos de convivência mútua que, conseqüentemente, permitem o atendimento 

dos objetivos organizacionais. (MARTIN, 1992). 
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 A cultura organizacional é o resultado de sua história particular e do sistema de 

símbolos criado e mantido pela sua liderança no passado e reforçados no presente. Esta 

simbologia serve para ser interpretada e dar significado às experiências subjetivas de seus 

membros, assim como para racionalizar e aumentar seu compromisso com a organização. 

(GEERTZ,1989). 

Fleury (1996), partindo da concepção de Schein incorporou, ao conceito de cultura, o 

aspecto político definindo-a como o conjunto de valores e pressupostos básicos expressos 

em elementos simbólicos, que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, 

construir a identidade organizacional, age tanto como elemento de comunicação e consenso, 

como oculta e instrumentaliza as relações de dominação. 

Hofstede (1991, p. 210) define cultura organizacional como “a programação coletiva 

da mente que distingue os membros de uma organização dos de outra. Neste entendimento, 

Hofstede (1980) define cultura como sendo uma “programação coletiva da mente” iniciada 

no espaço social em que a pessoa cresceu e adquiriu experiências. Para se entender a cultura 

é necessária entender os valores. Ao estudar valores comparam-se indivíduos, ao estudar 

cultura comparam-se sociedades, desta forma, tudo é afetado pela cultura e isto é refletido 

para o comportamento humano. Para tanto, a cultura não pode ser herdada e sim adquirida, 

pois provem do grupo ou ambiente social em que se convive.  

A cultura não pode ser confundida com natureza humana ou personalidade, pois a 

natureza humana é herdada geneticamente, trata-se de características específicas do ser 

humano, como amar, sentir medo, alegria, necessidade de relacionar-se com outros 

semelhantes e falar sobre isto. No entanto, a maneira como cada indivíduo expressa estes 

sentimentos esta diretamente relacionada com a cultura. Já a personalidade é única para cada 

indivíduo, pois, está composta por traços herdados geneticamente e outros adquiridos ao 

longo de suas experiências. (HOFSTEDE, 2001). 

2.2 ELEMENTOS DA CULTURA 

Os elementos que descrevem e constitui a cultura organizacional, a maneira como eles 

funcionam, assim como, as mudanças que provocam no comportamento das pessoas, dão ao 

assunto, um caráter mais simples para sua identificação. É comum encontrarmos a cultura 

sendo conceituada a partir dos seus próprios elementos. (FREITAS, 1991). Os elementos mais 
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citados são: valores, crenças e pressupostos, ritos, rituais e cerimônias, estórias e mitos, tabus, 

heróis e normas além da comunicação.  

Na figura 01, símbolos, heróis e rituais são agrupados, sendo transpostos sob o termo 

práticas por serem imperceptíveis ao observador externo, mas, invisível quando se fala no 

entendimento cultural, sendo invisível e existente exclusivamente, na forma como estas 

práticas são interpretadas pelo indivíduo que pertencem à cultura. (HOFSTEDE, 2001). 

 

Figura 1 – As camadas de uma cebola 

Fonte: HOFSTDE, Geert. Cultura e organizações: Compreender a nossa programação mental. Londres: 
McGraw-Hill, 1991, p.23. 

 

Como mostra a Figura 1, o núcleo da cultura é formado pelos valores, podendo ser 

definido como a tendência para se preferir um posicionamento em face de outro. 

(HOFSTEDE, 2001). Neste sentido, o valor traduz as definições do que é necessário para se 

atingir o sucesso. Corresponde a tudo aquilo que é considerado importante pela organização 

que deve ser preservado, realizado e mantido para manter a imagem e o nível de sucesso 

desejado. As empresas definem alguns poucos valores, que resistem ao tempo, os quais são 

constantemente enfatizados. Ainda que se tente personalizar os seus valores, verifica-se que 

eles guardam algumas características comuns: importância do consumidor, padrão de 

desempenho excelente, qualidade e inovação e importância da motivação intrínseca. 

(FREITAS, 1991). 

Quanto às crenças e pressupostos, o autor afirma que são usualmente utilizados como 

sinônimos para expressar aquilo que é tido como verdade na organização. Podem ser sentidas 

através do comportamento das pessoas e estão ligadas à busca da eficiência. Quando um 

grupo ou organização resolve seus problemas coletivos, esse processo inclui alguma visão do 

mundo, algumas hipóteses sobre a realidade e a natureza humana. Se o sucesso ocorre, aquela 

visão de mundo passa a ser considerada correta. Os pressupostos tendem a tornar-se 

inconscientes e inquestionáveis. (FREITAS, 1991).   
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Os ritos, rituais e cerimônias são atividades planejadas que têm consequências práticas 

e expressivas, tornando a cultura mais tangível e coesa. Temos como exemplos as atividades 

desenvolvidas pelos departamentos de recursos humanos, como nos casos de admissão, 

promoção, integração e demissão. Tais ritos constituem expressões tangíveis da cultura 

organizacional. Já as estórias, são narrativas de eventos ocorridos que informam sobre a 

organização, os mitos referem-se a estórias consistentes com os valores organizacionais, 

fundamentam o presente no passado. Ambos os elementos preenchem funções específicas, 

tais como mapas, símbolos e scripts. (FREITAS, 1991). 

Quanto aos tabus, os mesmos demarcam as áreas de proibições, orientando o 

comportamento com ênfase no não- permitido, detendo-se nos casos de tragédias 

organizacionais e as formas de se lidar com ela. Referem-se às proibições impostas aos 

membros da organização e fatos tidos como inquestionáveis. Os heróis são personagens que 

incorporam os valores e condensam a força da organização. Fala-se dos heróis natos e dos 

criados. É comum as organizações chamadas culturas fortes exibirem os seus heróis natos. 

(FREITAS, 1991). 

Por último, normas e comunicação, sendo que, as normas defendem o comportamento 

que é esperado, aceito e sancionado pelo grupo, podendo estar escritas ou não. A 

comunicação inclui uma rede de relações e papéis informais, desenvolvendo funções 

importantes como a de transformar o corriqueiro em algo brilhante, podendo ser usado na 

administração da cultura. (FREITAS, 1991). 

2.3 NÍVEIS DE CULTURA 

Há autores que defendem o argumento que as culturas organizacionais possuem 

desdobramentos evidenciados em níveis, também definidos como subculturas. 

(HOFSTEDE,1983; PETTIGREW,1996; MORGAN, 1996). Estas subculturas podem se 

diferenciar quanto a sua profundidade em cada área na organização.  

 Neste contexto, Trompenaars (1994, p.07) define que “a cultura apresenta-se em 

camadas, como uma cebola. Para entendê-la, você tem que descascá-la, uma de cada vez.” 

Utiliza a metáfora da cebola para exemplificar os níveis da cultura, as manifestações da 

cultura, símbolos, heróis, e rituais, presentes nas camadas superficiais da cebola, e os valores 

e normas são os mais profundos representando o núcleo da cebola.  
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 Em um nível mais profundo, a cultura é pensada como um conjunto complexo de 

valores, crenças e pressupostos que definem os modos pelos quais uma empresa conduz seus 

negócios. Estes pressupostos e crenças são interpretados e representados por meio de 

estruturas, sistemas, símbolos, mitos, rituais e padrões de recompensas existentes na 

organização. A “cultura organizacional é um fenômeno que existe numa variedade de níveis 

diferentes.” (PETTIGREW, 1996, p.146). 

A melhor forma de pensar a cultura é observar que ela existe em vários níveis, sendo 

que, o nível mais profundo precisa ser compreendido e administrado, “o maior perigo ao se 

tentar entender a cultura é o de super simplificá-la.” (SCHEIN, 2001, p.31). Dentro deste 

contexto, descreveremos os três níveis de cultura, conforme se observa na Figura 2, sendo 

eles: nível um: artefatos, nível dois: os valores casados e nível três: certezas básicas 

fundamentais. Sendo assim, “os níveis da cultura vão do muito visível ao muito tácito e 

invisível.” (SCHEIN, 2001, p.32). 

                                                                                  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Níveis da Cultura. 
Fonte: Adaptado de Schein (1984). 

 

Desta forma, o nível mais fácil de observar quando se entra em uma organização é o 

dos artefatos: o que se vê, ouve e sente enquanto se está por lá. Cabe também uma atenção 

sobre a arquitetura, a decoração e o clima, sua linguagem, sua tecnologia e produtos; suas 

criações artísticas; seu estilo incorporado no vestuário, maneiras de comunicar, manifestações 

emocionais, mitos e estórias contadas sobre a organização; suas listas explícitas de valores; 

seus rituais e cerimônias observáveis, tomando-se por base a forma como as pessoas se 

comportam uma com as outras.  

O ponto mais importante a ser destacado sobre este nível de cultura é sua facilidade de 

observação e a dificuldade de ser decifrada. É especialmente perigoso tentar inferir suposições 
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mais profundas a partir apenas de artefatos, porque as interpretações de alguém 

inevitavelmente serão projeções de seus sentimentos e reações. (SCHEIN, 1986). 

Quando se fala em valores, que são os conjuntos de princípios que definem os 

artefatos. Valores são os fundamentos para os julgamentos a respeito do que está certo ou 

errado, ou seja, o código ético e moral do grupo, influenciando nas escolhas deste grupo. 

Devido à dificuldade de observação direta, se faz necessário entrevistar os membros mais 

importantes da organização ou analisar os documentos formais da organização. Cabe ressaltar 

que eles representam apenas os valores manifestos da cultura, o que na maioria das vezes são 

idealizações ou racionalizações, As razões subjacentes ao seu comportamento permanecem, 

entretanto, escondidas ou inconscientes. (SCHEIN, 1996). 

 A essência da cultura são os valores, crenças e certezas aprendidas em conjunto, que 

são compartilhadas e tidas como corretos à medida que a organização continua a ter sucesso. 

Inicialmente as idéias estavam apenas na cabeça dos fundadores e líderes sendo que foram 

compartilhadas e admitidas, só à medida que os novos membros da organização perceberam 

que as crenças, valores e certezas dos fundadores levavam ao sucesso da empresa e, por esse 

motivo, deviam ser “corretos”. (SCHEIN, 1996). 

 As certezas básicas tendem a não ser confrontadas ou debatidas e por isso, são 

extremamente difíceis de mudar. Aprender algo novo nesse campo requer que ressuscitemos, 

reexaminaremos e, possivelmente, mudemos algumas das partes mais estáveis de nossa 

estrutura cognitiva. Em vez de tolerar os níveis de ansiedade, tendemos a desejar perceber os 

eventos que nos cercam como congruentes com nossas suposições, mesmo se isso significar 

distorção, negação, projeção ou outras formas de falsear para nós mesmos o que possa estar 

ocorrendo ao nosso redor. É nesse processo psicológico que a cultura tem seu poder final. 

(SCHEIN, 1996). 

2.4 ESTUDOS DE EDGAR SCHEIN 

A cultura organizacional pode ser entendida como um padrão de pressupostos básicos 

compartilhados entre os atores organizacionais, construídos e incorporados na medida em que 

resolveram seus problemas de adaptação externa e integração interna, e que funciona 

suficientemente bem para ser considerada válida. Portanto, essa experiência serve de 

parâmetro e pode ser ensinada aos novos integrantes como forma correta de perceber, pensar e 

sentir-se em relação a esses problemas. (SCHEIN, 1984). 
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Schein (1984, p. 9), um dos autores mais citados, quando se discute o tema cultura:  

Cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo 

inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os 

problemas de adaptação externa e integração interna e que funcionou bem o 

suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros 

como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses 

problemas.  

 

 

 A cultura como um conjunto de suposições básicas define a que devemos prestar 

atenção, o que as coisas significam como reagir emocionalmente ao que ocorre e que ações 

adotar em vários tipos de situações. As mentes humanas necessitam de estabilidade cognitiva; 

assim, qualquer desafio ou questionamento de uma suposição básica despertará ansiedade. 

Desta forma, as suposições básicas compartilhadas que formam a cultura de um grupo podem 

ser imaginadas no plano individual e do grupo, como mecanismo de defesa cognitivos e 

psicológicos que permitem ao grupo continuar a funcionar. (SCHEIN, 1996). 

Qualquer cultura de grupo pode ser estudada nesses três níveis: o nível de seus 

artefatos, o nível de suas crenças e valores expostos e o nível de suas suposições básicas 

prevalecentes. Se alguém não decifrar o padrão de suposições básicas que possa estar 

operando, não saberá como interpretar corretamente os artefatos ou quanto crédito dar aos 

valores articulados. A essência de uma cultura está no padrão das suposições básicas 

prevalecentes e, uma vez que alguém as entenda, é possível entender facilmente os níveis 

mais superficiais e lidar apropriadamente com eles. (SCHEIN, 1996). 

 Em síntese, sugere-se que as culturas organizacionais possuem níveis e tipologias que 

constituem as formas pelas quais as organizações, por meio de seus colaboradores estruturam 

suas experiências transformando-as em soluções. Estas formas estruturadas subjetivamente de 

compartilhamento do aprendizado e das informações, fornecem aos atores organizacionais um 

roteiro de como solucionar problemas e, conseqüentemente perpetuar os valores 

organizacionais. 

2.4.1 Subculturas nas Organizações 

As pessoas que compõem uma organização podem apresentar vivências comuns, 

formando uma forte cultura organizacional que prevaleça sobre as várias subculturas das 

unidades. Por outro lado, a convivência diária, pode determinar o surgimento de subculturas, 

proveniente das experiências compartilhadas entre os indivíduos de cada área específica. Este 
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compartilhamento setorizado pode induzir a área a se fechar em suas próprias experiências, 

formando subculturas embasadas nas crenças e valores específicos da área. (SCHEIN, 1996). 

A partir das idéias gerais da sociologia e da antropologia, o conceito de cultura é 

freqüentemente atrelado a grupos e ao compartilhamento de significados, pressupostos, 

normas, valores e conhecimentos. No entanto, tais conceitos não são necessariamente 

compartilhados por todos os membros da organização, podendo existir interpretações 

ambíguas destes significados para atores sociais. (HATCH, 1997).  O 

“compartilhamento da cultura significa que cada membro participa em e contribui a amplos 

padrões de cultura, mas as contribuições e experiências dos membros individuais da cultura 

não são idênticas.” (HATCH, 1997, p. 206). 

 Mesmo as organizações que possuem culturas fortes podem possuir diversos conjuntos 

de culturas, ou seja, subculturas dentro de suas estruturas. (DAFT, 2002). Souza (1978) e 

Robbins (2002) concordam com esta argumentação e sugerem que as subculturas surgem 

devido à diversidade das equipes existentes nas diversas áreas da organização, muitas vezes 

em diferentes espaços geográficos.   

 As organizações não são culturas monolíticas, mas compostas por subculturas, cujos 

membros compartilham valores, além de um conjunto de interesses comumente distintos e 

que, ao serem confrontados, podem causar a desagregação da cultura dominante. 

(MEYERSON e MARTIN, apud FEUERSCHUTTE, 1996). Diante disso, os processos de 

mudança pressupõem divergências entre subculturas existentes, caso não expressem os 

valores já internalizados e os interesses priorizados pelos indivíduos. Estas divergências 

podem representar uma ruptura na identidade organizacional já formada e consolidada, que 

lhes proporciona segurança e coesão grupal. (Fischer, 1989).  

O fato de se reconhecer que a cultura possui propriedades comuns não significa, 

entretanto, que não possa haver subculturas dentro das organizações. A maioria das 

organizações possui uma cultura dominante e vários nichos de subculturas. A chamada cultura 

dominante expressa os valores essenciais compartilhados pela maioria dos membros de uma 

organização. Já as subculturas tendem a ser desenvolvidas nas grandes organizações para 

refletir problemas, situações ou experiências comuns a alguns de seus membros pertencentes a 

áreas específicas, formando, muitas vezes, uma subcultura pertencente à própria área. Essas 

subculturas podem ser constituídas por configurações próprias de alguns departamentos ou 

pela separação geográfica entre eles. (ROBBINS, 2002). 

 Existem três tipos de subcultura, que são comumente encontrados nas organizações. 

Esses tipos não se referem às características de cada subcultura, mas aos grupos que dão 



 29 

origem a essas, uma vez que compartilham de uma história de aprendizagem mais específica, 

por se relacionar com a própria função que exercem nas organizações. Essas subculturas são: 

cultura do operador, desenvolvida no nível operacional; cultura do engenheiro, desenvolvida 

ao nível especialista; e a cultura do executivo, desenvolvida ao nível gerencial. (SCHEIN, 

1996). 

 Uma organização que está sob influência da cultura dos operadores, tem nas 

tecnologias utilizadas o principal indutor de “como” se trabalha na organização. Isto é, os 

laços que permeiam as rotinas formam as técnicas utilizadas na execução das atividades. 

Neste contexto a cultura do operador é baseada na interação humana onde se valoriza altos 

níveis de comunicação, confiança e trabalho em equipe, que são essenciais para que o 

trabalho seja feito eficientemente e eficazmente. Entende-se que regras existem más as 

pessoas devem inovar ao enfrentarem situações imprevistas. Talvez a sua maior dificuldade 

seja lidar com sistemas que não incentivam processos de aprendizagem e liberdade em seu 

meio. (SCHEIN, 1996).  

 Neste contexto seus pressupostos são: 

 A influência da organização se baseia na ação das pessoas, sob a perspectiva de 

que o sucesso da organização depende do conhecimento, habilidade técnica, 

capacidade de aprender e do comprometimento das pessoas; 

 O conhecimento e a habilidade necessários são “locais”, ou seja, faz parte do que 

se desenvolve internamente na organização e são baseados na tecnologia principal 

da organização; 

 Não importa quão cuidadosamente projetado é o processo de produção ou quão 

cuidadosamente são especificadas as regras e rotinas, os operadores devem ter a 

capacidade de aprender a lidar com surpresas e ainda serem inovadores; 

 A maioria das operações envolve interdependências entre os elementos separados 

do processo; consequentemente, os operadores devem ser capazes de trabalhar 

como uma equipe colaborativa, na qual comunicação, sinceridade, confiança 

mútua e comprometimento são altamente valorizados. 

 A cultura de engenharia surge em organizações quando um grupo representa os 

elementos básicos da tecnologia subjacente ao trabalho da organização e tem o conhecimento 

de como essa tecnologia deve ser utilizada. Os pressupostos compartilhados dessa 

comunidade são baseados na educação comum, experiência de trabalho e padronização dos 

processos por meio de sistemas. Nestes indivíduos sua educação reforça a visão que os 
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problemas têm soluções abstratas e impessoais, e que essas soluções podem, a princípio, ser 

implementadas no mundo real com produtos e sistemas livres das fraquezas e erros humanos, 

valorizando-se assim a segurança, e neste caso segurança significa envolver o mínimo 

possível a participação humana nos processos, deixando os processos e tarefas por conta da 

tecnologia. Em outras palavras, um tema chave na cultura da engenharia é a preocupação com 

o “projetar”, onde os humanos preferivelmente estão fora dos sistemas do que dentro deles, 

demonstrando que confiança no sucesso (produtividade) está no sistema tecnológico e não nas 

mãos das pessoas (operadores). Neste contexto seus pressupostos são: 

 Os engenheiros são proativamente otimistas, pois eles podem e devem dominar a 

natureza; 

 Os engenheiros são estimulados por enigmas e problemas e são pragmáticos 

perfeccionistas que preferem soluções “livres de pessoas”; 

 O mundo ideal é aquele com distintas máquinas e processos que funcionam com 

perfeita precisão e a harmonia sem intervenção humana; 

 Os engenheiros são voltados à segurança e “ultra-projetados” para a  segurança. 

 Os engenheiros preferem um pensamento linear, de simples causa e efeito e 

quantitativo. 

 E por último observa-se a cultura dos executivos que é representado pelo conjunto de 

pressupostos tácitos que os CEOs e seus subordinados imediatos compartilham, essa visão 

executiva é construída em torno da necessidade de manter a saúde financeira de uma 

organização e ela está preocupada com conselhos de diretoria, investidores e os mercados de 

capital. Os executivos ainda podem ter outras preocupações, como influenciar positivamente a 

organização, mas eles não podem escapar da responsabilidade de gerenciar e se preocupar 

com a sobrevivência financeira e o crescimento da organização. Para tanto devido a sua 

posição eles descobrem que têm que gerenciar à distância, e essa descoberta, inevitavelmente, 

os força a pensar a respeito de sistemas de controle e rotinas que se tornam cada vez mais 

impessoais e as vezes solitários no alto da hierarquia organizacional. Paradoxalmente, ao 

longo de suas carreiras, os gerentes têm que lidar com pessoas e reconhecer intelectualmente 

que as pessoas basicamente fazem a organização se mover, entretanto com o passar do tempo 

eles vêem as pessoas cada vez mais como “recursos humanos” que devem ser tratados mais 

como um custo do que um investimento de capital e ainda costumam ver as pessoas como 

recursos impessoais que geram mais problemas que soluções. (SCHEIN, 1996). Neste 

contexto seus pressupostos são baseados em três focos: 
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 Foco financeiro: os executivos se focam na sobrevivência e crescimento 

financeiros para assegurar lucros para os acionistas e para a sociedade; A 

sobrevivência financeira é equivalente a uma guerra perpétua com seus 

concorrentes; Auto- imagem: o Herói solitário preparado para o combate; O 

ambiente econômico é permanentemente competitivo e potencialmente hostil, 

então o CEO fica isolado e sozinho. Também parece onisciente, com total controle 

e se sente indispensável; e os executivos não podem obter dados confiáveis dos 

subordinados, então, eles devem acreditar no seu próprio julgamento; 

 Foco hierárquico e individual: a organização e a gestão são intrinsecamente 

hierárquicas, a hierarquia é a medida de status e sucesso, e o meio primário de 

manter o controle; a organização deve ser uma equipe, mas a responsabilidade 

final tem que ser individual; e a disposição de experimentar e correr riscos se 

estende apenas àquelas coisas que permitem que o executivo permaneça no 

controle; 

 Foco na tarefa e no controle: pelo fato de a empresa ser muito grande, torna-se 

despersonalizada e abstrata, e por isso, têm que ser conduzida por regras, rotinas 

(sistemas), e rituais (“burocracia da máquina”); o valor inerente dos 

relacionamentos e da comunidade se perde quando um executivo sobe na 

hierarquia; a fascinação do emprego é o desfio, o alto nível de responsabilidade e o 

senso de realização (não os relacionamentos); o mundo ideal é aquele no qual a 

empresa trabalha como uma máquina lubrificada, necessitando apenas de 

manutenção e reparo ocasionais; as pessoas são um mal necessário, não um valor 

intrínseco; e a empresa bem lubrificada não precisa de pessoas, apenas de 

atividades contratadas.  

 Cardoso (2008), afirma que: 

“é preciso considerar que uma cultura pode ter diversas “portas”de 

intercâmbio com nichos culturais onde está inserida, o setor onde opera, as 

categorias profissionais que fazem parte dela, etc.,importando pressupostos 

que, coexistindo na mesma organização formam subculturas, podendo 
implicar em conflitos. 

 

Ressalta-se que quando subculturas fazem parte da organização, essas subculturas 

geram certa dificuldade no alinhamento das estratégias, uma vez que a linguagem e os 

pressupostos não são compartilhados (SCHEIN, 1996). 
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2.5 ESTUDOS DE GEERT HOFSTEDE 

 A cultura é uma programação mental, produzida na sociedade em que a pessoa cresce 

e adquire suas experiências, considerando que essa programação coletiva da mente é o que 

distingue os membros de um grupo ou categoria de pessoas de outros. A cultura é aduirida e 

não herdada, provindo do ambiente social do indivíduo e não dos genes, ela é distinta quanto 

a natureza e personalidade de cada indivíduo. (HOFSTEDE, 1991; 2001).  

Hofstede (1980; 2001) realizou um estudo sobre as diferenças culturais entre vários 

países a fim de verificar a importância da cultura nacional na forma de administrar. Este 

estudo, realizado em cinqüenta países e três regiões (África ocidental, oriental e países de 

língua árabes), resultou em mais de cento e dezesseis mil questionários, encontrando 

diferenças significativas entre comportamentos e atitudes de funcionários das cinqüenta e três 

subsidiárias da empresa pesquisada.  

 Nesse estudo, a ênfase se dá sobre os principais padrões culturais e suas diferenças 

transnacionais. Isso possibilitou descobrir que tanto gestores quanto funcionários podem ser 

enquadrados em quatro dimensões de cultura identificadas por ele. As dimensões destacadas 

pelo autor são: Distância do Poder (hierárquica), Grau de Individualismo ou Coletivismo, 

Grau de Masculinidade ou Feminilidade e Aversão a Incerteza. (HOFSTEDE, 1980; 2001). 

 Quanto à Distância do Poder, primeira dimensão, o autor afirma que é a medida de 

quanto os indivíduos mais ou menos poderosos em uma sociedade aceitam a desigualdade de 

poder e o consideram como normal. Os índices de distância do poder informam-nos sobre as 

relações de dependência num determinado país. “A distância hierárquica pode, assim ser 

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

instituições e organizações de um país, de uma repartição desigual de poder.” (HOFSTEDE, 

1991, p. 42). 

No Quadro 01, segue um resumo das principais diferenças entre as sociedades de 

pequena e grande distância hierárquica: 

 

 

 

 

 

  



 33 

Pequena distância do Poder Grande distância do Poder 

As desigualdades entre as pessoas devem ser 

minimizadas.  

As desigualdades entre as pessoas devem existir e são 

desejáveis.  

Deve existir, e existe até certo ponto, uma 

interdependência entre quem tem mais poder e quem 

tem menos.  

Quem tem menos poder deve depender de quem tem mais; 

na prática, as pessoas com menos poder oscilam entre a 

dependência e a contra dependência.  

Os pais tratam os filhos como iguais.  Os pais ensinam os filhos a obedecer.  

Os filhos tratam os pais como iguais.  Os filhos tratam os pais com respeito.  

Os professores esperam que os alunos tenham 

iniciativa na sala de aula.  

Os professores devem tomar todas as iniciativas na sala de 

aula.  

  

Os professores são especialistas que transmitem 
verdades impessoais.  

Os professores são “gurus” que transmitem uma sabedoria 
especial.  

Os alunos tratam seus professores como iguais.  Os alunos tratam seus professores com respeito.  

As pessoas com maior grau acadêmico têm valores 

menos autoritários que as pessoas de grau acadêmico 

inferior.  

As pessoas com maior grau acadêmico e as com menor 

mostram valores autoritários idênticos.  

A hierárquica nas organizações pressupõe uma 

desigualdade de papéis, estabelecida por 

conveniência.  

A hierarquia nas organizações reflete uma desigualdade 

existencial entre indivíduos de maior e menor nível.  

A descentralização é comum.  A centralização é comum.  

Diferenças salariais reduzidas entre a cúpula e a 

base.  

Diferenças salariais elevadas entre a cúpula e a base da 

organização.  

Os subordinados esperam ser consultados.  Os subordinados esperam que os chefes lhes digam o que 

fazer.  

O chefe ideal é um democrata dotado e competente.  O chefe ideal é um autocrata benevolente.  

Os privilégios e símbolos de “status” são mal vistos.  Os privilégios e símbolos de “status” devem existir para a 

direção e são bem vistos.  

Quadro 1– Diferenças essenciais entre sociedades de pequena e grande distância hierárquica. 

Fonte: HOFSTEDE, Geert. Culturas e Organizações: Compreender a nossa programação mental. Londres: 

McGraw-Hill, 1991, p.53. 

 

 

Em comunidades que a distância do poder é baixa, prevalecem à descentralização, os 

subordinados esperam ser consultados e os chefes são democráticos. Em comunidades com 

alta distância ao poder, sobrepuja a centralização do poder, os subordinados esperam 

delegação de tarefas e o chefe é absoluto. 

 Analisando o Quadro 02, abaixo, os países que obtiveram os maiores índices de 

distância do poder foram: Malásia, Guatemala, Panamá, Filipinas, México e Venezuela. Já os 

países que obtiveram os menores índices foram: Suécia, Irlanda, Nova Zelândia, Dinamarca, 

Israel e Áustria. Nesta classificação o Brasil ficou no décimo quarto lugar, considerada 

intermediário alto, sendo assim uma sociedade que conforme Hofstede, mantém certa 

distância do poder, isto é, que a lealdade, respeito e dependência dos filhos em relação aos 

pais são grandes, assim como, do subordinado em relação ao patrão. (KONUMA, 2001; 

HOFSTEDE, 1991). 

No Quadro 02, é apresentada a classificação dos países referente à concentração de 

poder, conforme estudos de Hofstede (1980), sobre as culturas nacionais: 
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Ordem  País  Índice   Ordem  País  Índice  

       

1  Malásia  104   27  Grécia  60  

2  Guatemala  95   28  Coréia do Sul  60  

3  Panamá  95   29  Irã  58  

4  Filipinas  94   30  Taiwan  58  

5  México  81   31  Espanha  57  

6  Venezuela  81   32  Paquistão  55  

7  Países Árabes  80(2)   33  Japão  54  

8  Equador  78   34  Itália  50  

9  Indonésia  78   35  África do Sul  49  

10  Índia  77   36  Argentina  49  

11  Países da 

África 

Ocidental  

77(3)   37  EUA  40  

12  Iugoslávia  76   38  Canadá  39  

13  Cingapura  74   39  Holanda  38  

14  Brasil  69   40  Austrália  36  

14  Hong Kong  68   41  Costa Rica  35  

16  França  68   42  Alemanha 

Ocidental  

35  

17  Colômbia  67   43  Grã-bretanha  35  

18  Salvador  66   44  Suíça  34  

19  Turquia  66   45  Finlândia  33  

20  Bélgica  65   46  Noruega  31  

21  Países da 

África do 

Leste  

64(4)   47  Suécia  31  

22  Peru  64   48  Irlanda  28  

23  Tailândia  64   49  Nova Zelândia  22  

24  Chile  63   50  Dinamarca  18  

25  Portugal  63   51  Israel  13  

26  Uruguai  61   52  Áustria  11  

Quadro 2 – Concentração de poder. 

Fonte: HOFSTEDE, Geert. Culturas e Organizações: Compreender a nossa programação mental. Londres: 

McGraw-Hill, 1991, p.41. 

 

 A segunda dimensão, Grau de Individualismo ou Coletivismo é visto como uma 

medida do quanto os membros de uma sociedade é responsável pelos que estão a sua volta. 

Na cultura individualista os indivíduos são associados primeiramente aos seus próprios 

interesses e aos interesses de sua família imediata. Os indivíduos de organizações em 

sociedades individualistas tendem a dar grande valor à liberdade ao executar as tarefas de 

trabalho do seu próprio jeito.  

A cultura coletivista pressupõe que o indivíduo pertence a um ou mais comunidades 

das quais manterá sua lealdade, ao longo da suas vidas continuam a proteger-se mutuamente. 

Desta forma, o alto grau de individualismo é visto como a preferência de uma sociedade em 
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realizar ações individuais, preterindo as ações como membros de um grupo. No quadro 03, 

segue um resumo das principais diferenças entre as sociedades coletivistas e individualistas: 

 

Sociedades coletivistas Sociedades individualistas 

As pessoas pertencem a grupos ou coletividades que 

devem cuidar delas em troca de sua lealdade.  

As pessoas crescem por si só, depois ele mesmo cuida-

se de si e da sua família.  

A identidade é função do grupo social a que cada um 

pertence.  

A identidade está baseada no individuo.  

Crianças aprendem a pensar em termos “nós”.  Crianças aprendem pensar em termos “eu”.  

Harmonia sempre deverá ser mantida e devem ser 
evitadas confrontações diretas.  

Dizer o que se pensa é característica das pessoas 
honestas.  

Comunicação de elevado contexto.  Comunicação de baixo contexto.  

Punição é um sentimento de vergonha perante o 

próprio grupo.  

Punição é um sentimento de culpa e à perca 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 

maior status.  

Os títulos e diplomas aumentam o valor econômico 

e/ou o amor próprio.  

Relacionamento empregado-empregador é percebido 

em condições morais, como uma ligação familiar.  

Relação empregado-empregador é um contrato baseado 

em vantagens mútuas.  

Contratar e promover decisões levam grupos 

distintos de empregados em consideração.  

Contratar e promover decisões são de acordo com as 

habilidades e as regras.  

Administração significa administração do 

relacionamento, a tarefa prevalece sobre o grupo.  

Administração é administração de indivíduos a tarefa 

prevalece sobre a relação.  

A relação prevalece sobre a tarefa.  A tarefa prevalece sobre a relação.  

Quadro 3 – Diferenças essenciais entre sociedades individualistas e coletivistas. 

Fonte: HOFSTEDE, Geert. Culturas e Organizações: Compreender a nossa programação mental. Londres: 

McGraw-Hill, 1991, p.87. 

 

As preferências são desenvolvidas durante o período de aprendizado nos primeiros 

anos de vida, isto é, se teve proteção do grupo quando se deparou com dificuldades 

(HOFSTEDE, 1991). Na classificação de Hofstede, os países que apresentaram o maior grau 

de individualismo são: Estados Unidos, Austrália, Grã-Bretanha, Canadá, Países baixos e 

Nova Zelândia. Já os países com menor grau de individualismo, portanto, com características 

coletivistas, foram: Indonésia, Colômbia, Venezuela, Panamá, Equador e Guatemala.  

O Brasil foi classificado na posição 26/27, intermediário, sendo considerado 

coletivista. Observa-se nesta pesquisa que os paíse considerados ricos possuem características 

individualistas, enquanto que os paíse pobres identificam-se com características coletivistas. 

(KONUMA, 2001; HOFSTEDE, 1991). No Quadro 04, é apresentada a classificação dos 

países referente ao grau de individualismo, conforme estudos de Hofstede (1980), sobre as 

culturas nacionais: 
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Ordem  País  Índice   Ordem  País  Índice  

1  EUA  91   28  Turquia  37  

2  Austrália  90   29  Uruguai  36  

3  Grã-Bretanha  89   30  Grécia  35  

4  Canadá  80   31  Filipinas  32  

5  Holanda  80   32  México  30  

6  Nova Zelândia  79   33  África do 

Oeste  

27  

7  Itália  76   34  Iugoslávia  27  

8  Bélgica  75   35  Portugal  27  

9  Dinamarca  74   36  Malásia  26  

10  Suécia  71   37  Hong Kong  25  

11  França  71   38  Chile  23  

12  Irlanda  70   39  África 

Ocidental  

20  

13  Noruega  69   40  Cingapura  20  

14  Suíça  68   41  Tailândia  20  

15  Alemanha 

Ocidental  

67   42  El Salvador  19  

16  África do Sul  65   43  Coréia do Sul  18  

17  Finlândia  63   44  Taiwan  17  

18  Áustria  55   45  Peru  16  

19  Israel  54   46  Costa Rica  15  

20  Espanha  51   47  Paquistão  14  

21  Índia  48   48  Indonésia  14  

22  Japão  46   49  Colômbia  13  

23  Argentina  46   50  Venezuela  12  

24  Irã  41   51  Panamá  11  

25  Jamaica  39   52  Equador  8  

26  Brasil  38   53  Guatemala  6  

27                         Países Árabes 38     

Quadro 4 – Grau de Individualismo. 

Fonte: HOFSTEDE, Geert. Culturas e Organizações: Compreender a nossa programação mental. Londres: 

McGraw-Hill, 1991, p.72. 

 

A terceira dimensão, masculinidade ou feminilidade é conceituada como uma medida 

de quanto às tarefas e características femininas são compartilhadas pelos homens de uma 

sociedade. As culturas masculinas, no extremo, esperam que as mulheres sirvam e se 

importem com a qualidade de vida não-material, com as crianças e com os fracos. As culturas 

femininas, por sua vez, definem papéis sociais sobrepondo relativamente os sexos: nem os 

homens, nem as mulheres necessitam tornarem-se ambiciosos ou competidores.  

No Quadro 05, segue um resumo das principais diferenças entre as sociedades com 

características masculinas e femininas: 
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Sociedades femininas Sociedades masculinas 

  

Valores dominantes: atenção e cuidado pelos outros.  Valores dominantes: o sucesso e o progresso material.  

Os homens e as mulheres podem ser ternos.  As mulheres devem ser ternas e ocupar-se das relações.  

Na família, tanto o homem como a mulher se 

ocupam dos fatos e dos sentimentos.  

Na família, os fatos são do domínio do pai e os 

sentimentos do domínio da mãe.  

Rapazes e moças podem chorar, mas não beber.  As moças podem chorar, mas os rapazes não. As moças 

não devem beber.  

Simpatia pelos mais fracos.  Simpatia pelos mais fortes.  

O estudante médio constitui a norma.  O estudante excelente é a norma.  

Os insucessos escolares são incidentes menores.  O insucesso escolar constitui um desastre.  

Aprecia-se a simpatia dos professores.  Aprecia-se a excelência dos professores.  

Rapazes e moças estudam as mesmas matérias.  Rapazes e moças estudam matérias diferentes.  

Trabalha-se para viver.  Vive-se para trabalhar.  

Os gestores apelam para a intuição e procuram o 

consenso.  

Os gestores devem ser decisivos e auto-afirmativos.  

Acentua-se a igualdade, a solidariedade e a qualidade 

de vida no trabalho.  

Enfatiza-se a eqüidade, a competição entre colegas e o 

desempenho.  

Os conflitos são resolvidos por meio de negociação e 

do compromisso.  

Os conflitos são resolvidos por meio de confronto.  

Todos devem ser modestos.  Os homens mostram autoconfiança, ambição e dureza.  

Importância das pessoas e das relações calorosas.  A importância do dinheiro e das coisas.  

Quadro 5 – Diferenças-chave entre as sociedades masculinas e femininas. 
Fonte: HOFSTEDE, Geert. Culturas e Organizações: Compreender a nossa programação mental. Londres: 

McGraw-Hill, 1991, p.119. 

 

Existem diferenças entre os papéis masculinos e femininos na maioria dos países, 

considera também que, quando exacerbados, os valores masculinos são dominantes, 

caracterizando uma sociedade rigorosa, levando as mulheres a assumirem os valores 

relacionados à competitividade, desempenho e sucesso. (HOFSTEDE, 1991). Quando a 

diferença entre os papéis masculinos e femininos for pequena, teremos os valores femininos 

como dominantes, neste caso, os valores desta sociedade estão direcionados para aspectos 

relacionados ao bem-estar social das pessoas e à proteção as minorias.  

Na classificação de Hofstede (1991), os países com maior índice de masculinidade 

são: Japão, Áustria, Venezuela, Itália, Suiça, México e Alemanha. Já os países índices mais 

baixos, isto é, com maior dimensão feminina são: Finlândia, Jugoslávia, Costa Rica, 

Dinamarca, Países Baixos, Noruega e Suécia. O Brasil encontra-se na posição 27, 

intermediário baixo, não ficando claro quanto à posição masculino ou feminino. (KONUMA, 

2001; HOFSTEDE, 1991). 

No Quadro 06, é apresentada a classificação dos países referente ao grau de 

masculinidade, sobre as culturas nacionais: 
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Ordem  País  Índice   Ordem  País  Índice  

1  Japão  95   28  Cingapura  48  

2  Áustria  79   29  Israel  47  

3  Venezuela  73   30  Indonésia  46  

4  Itália  70   31  África do Sul  46  

5  Suíça  70   32  Turquia  45  

6  México  69   33  Taiwan  45  

7  Irlanda  68   34  Panamá  44  

8  Jamaica  68   35  Irã  43  

9  Grã-Bretanha  66   36  França  43  

10  Alemanha  66   37  Espanha  42  

11  Filipinas  64   38  Peru  42  

12  Colômbia  64   39  África do 

Leste  

41  

13  África do Sul  63   40  El Salvador  40  

14  Equador  63   41  Coréia do Sul  39  

14  EUA  62   42  Uruguai  38  

16  Austrália  61   43  Guatemala  37  

17  Nova Zelândia  58   44  Tailândia  34  

18  Grécia  57   45  Portugal  31  

19  Hong Kong  57   46  Chile  28  

20  Argentina  56   47  Finlândia  26  

21  Índia  56   48  Iugoslávia  21  

22  Bélgica  54   49  Costa Rica  21  

23  Países Árabes  53   50  Dinamarca  16  

24  Canadá  52   51  Holanda  14  

25  Malásia  50   52  Noruega  8  

26  Paquistão  50   53  Suécia  5  

27                         Brasil 49     

Quadro 6 – Índice de masculinidade. 

Fonte: HOFSTEDE, Geert. Culturas e Organizações: Compreender a nossa programação mental.1. ed. Londres: 

Sage Publications Ltd., 2001, p. 105. 

` 

Para aversão à incerteza, quarta dimensão, define-se como a extensão da ansiedade e 

inquietação que as pessoas sentem ao encarar situações inesperadas ou incertas. Evidencia-se 

pela relação direta que a sociedade tem ou que prefere situações estruturadas norteando as 

atividades do indivíduo, isto é, a presença de regras claras. Sociedades rígidas são 

caracterizadas por possuir alto índice de rejeição à incerteza, prevalecendo à idéia de que “o 

que é diferente é perigoso.”  

Para tanto observando o Quadro 07, os países que apresentam o maior índice de 

rejeição à incerteza são: Grécia, Portugal, Guatemala, Uruguai, Bélgica, El Salvador e Japão. 

“Uma incerteza extrema gera uma ansiedade intolerável, e cada sociedade desenvolveu 

mecanismos para aliviar esta ansiedade, através da tecnologia, das leis e da religião” 

(HOFSTEDE, 1991, p.132). Desta forma, a tecnologia, permite ao homem se proteger seja 

dos perigos da natureza assim como dos outros homens. As leis nos protegem dos 



 39 

comportamentos inadequados dos outros, e a religião, ajuda a diminuir a incerteza no que está 

por vir.  

A seguir, no Quadro 07, segue um resumo das principais diferenças entre as 

sociedades com elevado e baixo controle da incerteza: 

Baixo controle da incerteza Elevado controle da incerteza 

A incerteza é inerente à vida e vive-se dia a dia.  A incerteza inerente a vida é percebida como uma 

ameaça que se deve combater diariamente.  

Pouco stress, sentimento subjetivo de bem-estar.  Stress elevado, sentimento subjetivo de ansiedade.  

As emoções e a agressão não devem mostrar-se.  As emoções e a agressão podem ser exteriorizadas em 

público, no momento e lugar apropriado.  

Confortável com situações ambíguas e riscos não 

familiares.  

Aceitação de riscos familiares; medo de situações 

ambíguas e de riscos pouco familiares.  

Educação flexível relativamente ao que é sujo e tabu.  Normas estritas para as crianças sobre o que é tabu e 

sujo.  

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

Os professores têm o direito de não saber.  Os professores devem ter todas as respostas.  

Os alunos apreciam um educador flexível em que as  Alunos confortáveis em situações de aprendizagem  

discussões façam parte integrante do processo de 

aprendizagem.  

estruturadas e preocupados com as respostas certas.  

Deve existir menor numero possível de regras.  Necessidade emocional de regras, mesmo que sejam 
ineficazes.  

O tempo constitui apenas um marco de referência.  Tempo é dinheiro.  

Por vezes é bom não fazer nada: trabalha-se muito 

apenas quando é necessário.  

Necessidade emocional de estar constantemente 

ocupado; necessidade interior para trabalhar duramente.  

A precisão e a pontualidade devem ser aprendidas.  Precisão e pontualidade surgem naturalmente.  

Tolerância e moderação prevalecem.  Intolerância de idéias e comportamento anti-

convencionais, resistência para inovação.  

Motivação pela necessidade de realização, de estima 

e pertença.  

Motivação pela necessidade de segurança, de estima e 

pertença.  

Quadro 7 – Diferenças-chave entre as sociedades com baixo controle da incerteza e elevado controle da 

incerteza. 

Fonte: HOFSTEDE, Geert. Culturas e Organizações: Compreender a nossa programação mental. Londres: 

McGraw-Hill, 1991, p.150. 

 

Os países que apresentam baixo índice de rejeição à incerteza são: Grã-Bretanha, 

Irlanda, Hong Kong, Suécia, Dinamarca, Jamaica e Singapura. Nestas sociedades é 

característica a flexibilidade, ou seja, “o que é diferente é curioso”. O Brasil está classificado 

em 21/22 colocação, sendo considerada uma posição intermediária e alta, deixando evidente a 

necessidade de regras de comportamento e padronização, utilização de planejamento de curto 

prazo, temendo a incerteza futura. (KONUMA, 2001; HOFSTEDE, 1991). No quadro 08, é 

apresentada a classificação dos países referente à aversão à incerteza, sobre as culturas 

nacionais: 
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Ordem  País  Índice   Ordem  País  Índice  

1  Grécia  112   28  Equador  67  

2  Portugal  104   29  Alemanha 

Ocidental  

65  

3  Guatemala  101   30  Tailândia  64  

4  Uruguai  100   31  Irã  59  

5  Bélgica  94   32  Finlândia  59  

6  El Salvador  94   33  Suíça  58  

7  Japão  92   34  Países da 

África do 

Oeste  

54  

8  Iugoslávia  88   35  Holanda  53  

9  Peru  87   36  Países da 

África do Leste  

52  

10  França  86   37  Austrália  51  

11  Chile  86   38  Noruega  50  

12  Espanha  86   39  África do Sul  49  

13  Costa Rica  86   40  Nova Zelândia  49  

14  Panamá  86   41  Indonésia  48  

14  Argentina  86   42  Canadá  48  

16  Turquia  85   43  EUA  46  

17  Coréia do Sul  85   44  Filipinas  44  

18  México  82   45  Índia  40  

19  Israel  81   46  Malásia  36  

20  Colômbia  80   47  Grã-Bretanha  35  

21  Venezuela  76   48  Irlanda  35  

22  Brasil  76   49  Hong- Kong  29  

23  Itália  75   50  Suécia  29  

24  Paquistão  70   51  Dinamarca  23  

25  Áustria  70   52  Jamaica  13  

26  Taiwan  69   53  Cingapura  8  

27                         Países Árabes                 68    

Quadro 8 – Aversão à Incerteza. 

Fonte: HOFSTEDE, Geert. Culturas e Organizações: Compreender a nossa programação mental.1. ed. Londres: 

Sage Publications Ltd., 2001, p. 136. 

  

Na pesquisa de Hofstede (1983), o Brasil foi esquematicamente avaliado, conforme a 

Figura 3, como um país de cultura Coletivista, apresentando 38 pontos na escala de zero a 

cem, sendo mais Coletivista quanto mais próximo ao zero. Da mesma forma, apresenta uma 

maior distância do poder com um total de 69 pontos, assim como uma elevada aversão à 

incerteza com 76 pontos. Porém, quanto à questão feminilidade e/ou masculinidade, a 

pontuação foi de 49 pontos, não definindo para nenhuma das dimensões, neste caso. 
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                                                   Brasil 

           Coletivismo                                                                                                             Individualismo 

        

                           0                              38           50                                      100 

 

 

 

 

 

                                                                               Brasil      

         Menor Distância                                                                                                        Maior distância do             

do poder                                                                                                                 poder     
 

                           0                                             50     69                              100     

 

 

 

 

 

                                                                                       Brasil 

         Menor Aversão                                                                                                           Maior Aversão 

à incerteza                                                                                                               à incerteza 

 

                           0                                              50         76                        100 
 

 

 

 

 

 

                                                                   Brasil 

         Feminilidade                                                                                                               Masculinidade  

         

 

                            0                                       49  50                                      100 
 

 

   

 

 

  Figura 3 - Dimensões da Cultura de Hofstede para o Brasil. 

    Fonte: Konuma, 2001, p.08. 

 

 

Sintetizando as informações contidas na Figura 3, pode-se afirmar que o Brasil 

apresenta, segundo a pesquisa de Hofstede (1983), dimensões culturais coletivista, com maior 

distância ao poder, maior aversão a incerteza e subliminarmente feminino. 
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2.6 ORGANIZAÇÕES HOSPITALARES 

 “Organizações são entidades sociais que são dirigidas por metas, são desenhadas como 

sistemas de atividades deliberadamente estruturados e coordenados e são ligadas ao ambiente 

externo.”(DAFT, 2003, p. 11). As organizações, como as conhecemos, são recentes na 

história da humanidade. Até o final do século XIX, haviam poucas organizações de alguma 

importância ou porte. A Revolução Industrial e o desenvolvimento de grandes organizações 

transformaram toda a sociedade, com o passar do tempo, se tornaram centrais à vida das 

pessoas.(DAFT, 2003). 

 A “organização é a atividade básica da administração e serve para agrupar e estruturar 

recursos a fim de atingir os objetivos predeterminados.” (BORBA e LISBOA, 2006, p. 133). 

Nesse sentido, a participação do administrador como especialista em gestão de processos e de 

organizações, é fundamental para a condução das empresas. Os gestores estruturam e 

coordenam os recursos organizacionais para alcançar o propósito da organização.  

 No entando, na tentativa de obter maior coordenação horizontal das atividades 

relacionadas com o trabalho, utiliza-se equipes de funcionários de diferentes áreas funcionais 

para trabalhar juntos em projetos. “Os hospitais são típicas organizações prestadoras de 

serviços, de grande utilidade e importância para a comunidade em geral.” (SENHORAS, 

2007, p.46). Alguns setores desenvolvem atividades tão específicas, que fora do hospital têm 

vida autônoma, sendo assim a organização hospital é a soma da hotelaria, farmácia, 

lavanderia, além de centro de atendimento curativo e preventivo. 

 Atualmente os hospitais estão deixando de ser vistos como instituições de caridade, 

com cunho religioso ou humanitário, para serem vistos como organizações, estruturadas, com 

preocupações organizacionais e financeiras. Neste sentido, passa a enfrentar os mesmos 

problemas existentes nas empresas industriais, embora ainda possuam diferenças marcantes. 

(SANTOS, 2007). 

 Os fatores que mais distinguem as organizações hospitalares de outros ramos de 

negócio são: a) dificuldade de definir e mensurar o produto hospitalar; b) constante existencia 

de dupla autoridade gerando conflitos; c) preocupação dos profissionais médicos com a 

profissão e não com a organização hospitalar; d) elevada variabilidade e complexidade do 

trabalho, extremamente especializado e dependente de diferentes grupos profissionais; e) 

devido ao acentuado dinamismo tecnológico, o setor é essencialmente de trabalho intensivo; 
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f) muitas das inovações tecnológicas implicam nas mudanças no método de prestação de um 

dado serviço, mas a introdução de um novo serviço que se soma aos anteriores,  exige pessoal 

adicional para sua prestação; g) produtividade do trabalho depende, sobretudo, de uma 

combinação adequada entre os vários tipos de profissionais; h) ao pessoal de nível superior, e, 

principalmente, aos médicos, são atribuidas as funções mais complexas, envolvendo a 

gerencia administrativa, supervisão e o comando técnico do trabalho dos auxiliares; i) as 

funções mais simples ficam com o pessoal auxiliar , que as executam em cumprimento das 

normas de trabalho. (RODRIGUES FILHO, 1990, apud SENHORAS, 2007). 

 Em algumas áreas, as forças produtivas da ciência e da tecnologia atuam no sentido de 

elevar a produtividade do processo de trabalho, mas limitados a uns poucos procedimentos 

terapêuticos e diagnósticos. Apenas as organizações hospitalares, mantem estás características 

simultaneamente, deriva deste fato o desafio de integrar o todo organizacional, frente a 

especialização de trabalho que produz vasta segmentação interna. (SENHORAS, 2007). 

2.6.1 Estrutura Organizacional 

 “O processo de organização leva a criação de uma estrutura organizacional, que define 

como as tarefas são divididas e os recursos são distribuidos”(DAFT, 2005, p. 222).  

 Para tanto, a estrutura organizacional é assim definida: (DAFT, 2005). 

um conjunto de tarefas formais atribuidas aos indivíduos e departamentos; 

relacionamentos formais de comando, entre os quais os níveis na hierarquia e a amplitude de 

controle de gerentes e supervisores; 

projeto de sistemas para garantir a coordenação eficaz dos funcionários entre os 

departamentos.  

 

 Não se pode visualizar a estrutura interna de uma organização da mesma forma como 

podemos ver seus processos de fabricação. (DAFT, 2003). Conforme Borba e Lisboa (2006, 

p. 145) “[...] o organograma é o retrato gráfico que representa fielmente a estrutura; portanto 

deverá ser elaborado de acordo com a própria estrutura da empresa, com seus fluxos de 

autoridade e responsabilidade.”  
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 Os organogramas representam na realidade que os órgãos menores estão contidos 

dentro dos órgãos maiores. Figurativamente, os organogramas demonstram uma radiografia 

da organização, podendo revelar distúrbios e más-formações da estrutura empresarial, além de 

definir funções, níveis e fluxos. (BORBA; LISBOA, 2006). 

 Adimite-se, que mesmo dentro da complexidade do ambiente hospitalar, exista uma 

gama de pessoal especializado nas mais diversas funções. Este pessoal, órgãos e funções, 

precisam ser classificados e agrupados de forma a manter as características e similaridades 

comuns, formando os departamentos, serviços ou setores, constituindo assim a organização 

lógica e racional do hospital. (BORBA; LISBOA, 2006). 

 Nas instituições Hospitalares, assim como na Indústria, o princípio da divisão do 

trabalho determina os planos direcionais do processo organizacional. Surge então, a noção de 

hierarquia no conjunto estruturado. “O hospital consiste num conjunto de encargos funcionais 

altamente hierarquizados, orientados para o objetivo econômico de produzir serviços por meio 

da assistencia, inerentes as suas atividades técnicas.” (BORBA e LISBOA, 2006, p. 169). 

 A hierarquia encontrada no ambiente hospitalar, podem ser definidos em quatro níveis 

distintos, sendo eles: deliberativo-decisorial, diretivo-executivo, intermediário e de execução. 

(BORBA e LISBOA, 2006). 

 Quanto ao nível deliberativo-decisorial, encontra-se, neste nível, o órgão de cúpula do 

hospital, aquele que detém o poder de deliberação, assume a autoridade total do hospital. 

Localiza-se no topo da pirâmide, assume a função principal da organização hospitalar, pois é 

dela que emanam a política da empresa e a sua filosofia de trabalho. Neste nível se definem: 

Qual o tipo de assistência ? Qual a forma de se praticá-la? Qual a clientela a ser atendida? 

Qual o segmento de mercado pretendido? Qual a estratégia do hospital ? Qual a postura do 

hospital na comunidade?  A caracterização do hospital, sua cultura organizacional e sua 

maturidade funcional dependem basicamente das atitudes e posturas das pessoas que ocupam 

cargos diretivos nesse nível. Os hospitais privados brasileiros, em virtude de suas próprias 

características de origem, na maioria religiosa ou de ideais familiares, sofrem fortes 

influências dessas características. Encontramos as mesas diretivas das santas casas, os 

conselhos deliberativos, os conselhos das fundações, as provedorias e outras tantas 

denominações, geralmente unidades herméticas, morosas e pouco flexiveis. Em hospitais 

privados de pequeno e médio portes, encontramos esse nível muito achatado, comprimido 

pelo nível diretivo de comando, com posições que se confundem e, geralmente, a diretoria é 
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apenas pró-forma, pois o proprietário é o diretor presidente e ao mesmo tempo o 

administrador e, muitas vezes, médico do próprio corpo clínico e, por onde passa, assume 

todos os poderes. 

 No nível diretivo-executivo evidencia-se os órgãos que  fazem cumprir as decisões e 

deliberações do nível anterior, atentando para que o comando seja racional e possa 

proporcionar bom fluxo e entendimento nos níveis hierárquicos. Se o nível anterior é 

eminentemente estratégico e político-organizacional, este outro se preocupa com o ambiente 

intra-organizacional, cuidando dos aspectos tático-operacionais. Nesse espaço piramidal 

encontramos os órgãos relacionados com a direção executiva do hospital, como: 

superintendência, diretoria (diretor clínico e diretor administrativo), diretor geral, 

administrador, diretores de divisões (técnicas, enfermagem, clínico, administrativo, 

financeiro) e outro com capacidadee autoridade gerencial diretiva, que dá forma e aplica o 

poder legitimado na esfera operacional e administrativa do hospital. Esse nível diretivo-

executivo é bem marcante nos hospitais, sendo presença obrigatória nos médios e grandes 

hospitais; mas infelizmente, não é tão profissionalizante como nas outras empresas, que 

colocam toda a força diretiva em bases profissionais. Encontramos ainda, na grande maioria 

dos hospitais, esse nível como extensão do primeiro (deliberativo-decisorial) e aí começam as 

confusões, pois a administração, o gerenciamento do hospital, passa a ser realizada 

amadoristicamente por provedores. 

 Para o nível Intermediário encontramos os órgãos que praticam e transformam 

fisicamente as deliberações; iniciam-se aqui as atividades de fato. Esse é o nível operacional 

técnico, administrativo e funcional que sofre a ação do trabalho humano num processamento 

lógico, sistêmico e racional e se transforma na promoção da saúde. Nesta localização da 

pirâmide organizacional, encontramos os órgãos de supervisão, orientação e de controle direto 

e efetivo das atividades do hospital. Encontram-se os chefes de serviço, chefes de clínicas, 

encarregados e supervisores, entre outros que assumem o comando direto da atividade. A 

amplitude administrativa deste nível é geralmente maior em função da própria atividade, pois 

aqui o supervisor assume o papel de responsável direto pela atividade, por exemplo: 

enfermeira chefe do centro cirúrgico, chefe do serviço de radiologia e chefe do serviço de 

nutrição. Esses profissionais representam a base do trabalho gerencial, por isso devem ser de 

alta confiança de seus superiores, alé da característica técnica e do especializado preparo que 

devem possuir. 
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 Na base da pirâmide o nível de execução, no formato mais extenso, encontramos o 

nível operacional, onde realmente o trabalho se desenvolve, com aplicação direta de 

tecnologia, equipamentos e da ação efetiva da tarefa do homem. Se localizam a atividade 

médica, a operação,  atendimento, aconsulta, os exames, a formulação diagnóstica, o 

tratamento, a prevenção, os estudos, enfim, é aqui que notamos a transformação das tarefas 

em produto. Assim encontramos: médicos, bioquímicos, farmacêuticos, biólogos, 

nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, 

educadores, recreacionistas, fonoaudiólogos, enfermeiros e outros profissionais 

especializadissimos e ligados diretamente à produção de serviços no hospital, ou seja, a 

assistencia ao paciente.  

 O hospital, como organização é eminentemente social e fundamentado no trabalho 

humano. Somente por este fator já se transforma numa empresa complexa, com 

relacionamentos efetivamente afetivo, onde a dor, o sofrimento, a motivação, a angústia e as 

alegrias se misturam. A perícia, a habilidade, o eficiente e eficaz preparo do homem são 

fatores que merecem estímulos e investimentos do hospital, pois deles dependem o trabalho 

de empresa que se propõe promover, recuperar e manter a saúde dos homens. (BORBA; 

LISBOA, 2006). 

2.6.2 Tipologia das Instituições 

 A possibilidade de haver relacionamento entre variaveis pode ser verdadeiro em um 

tipo de organização, porém, não necessariamente em outra, mesmo que tenham caracteristicas 

semelhantes. “Tipologias são maneiras de descrever ou rotular diferenças entre organizações.” 

(CHAMPION, 1985; p. 60). As tipologias contribuem para explicar as diferenças entre 

organizações. As teorias organizacionais, por sua vez, são criadas e tem a intenção de aplicar-

se a todas as instituições, porém, estas, diferem em tamanho, forma, complexidade e em 

vários fatores, evidenciando que os enunciados teóricos não são claros. (CHAMPION, 1985). 

 A teoria organizacional não se encontra capaz de preencher as lacunas teóricas entre 

todas organizações. Muitos teóricos tem procurado criar teorias que se apliquem a certas 

classes ou tipos de organizações. Uma lista parcial, de critérios que tem sido usados para a 

classificação de organizações, sendo alguns destes critérios: a) Metas e objetivos 

organizacionais; b) Atividades principais da organização; c) Caráter ou orientação 
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organizacional básica; d) Controle organizacional; e) Centralização de autoridade; f) 

Formalização da estrutura de autoridade; g) Estrutura de comunicação; h) Dependências de 

regras e políticas escritas; i) Penalidades por violação de regras; j) Concorrência em outras 

organizações; k) Fontes principais de renda; l) Condições financeiras da organização e; m) 

Idade da organização. (HASS, HALL e JOHNSON, 1966, apud CHAMPION, 1985). 

 Possivelmente, algumas tipologias terão mais “sucesso” do que outras para predizer as 

diferenças entre organizações. A utilidade geral das tipologias é que elas nos permitem fazer 

uma triagem e classificar as organizações  que atualmente existem, abrindo a possibilidade de 

isolar entre elas as semelhanças que tem valor teórico. (CHAMPION, 1985). 

 As tipologias organizacionais são formas de classificação por meio do qual várias 

espécies de organizações podem ser agrupadas por suas características comuns. O mérito das 

tipologias, talvez seja, que elas são úteis para delimitar a amplitude teórica sobre certas 

espécies de organizações.  (CHAMPION, 1985). 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

 Este trabalho tem como propósito identificar se a cultura organizacional de uma 

instituição holspitalar brasileira, apresenta semelhanças/diferenças com a proposição de 

Hofstede (1980, 2001) para o Brasil, os três níveis de cultura de Schein (1986) e se a estrutura 

do Hospital se enquadra na categorização de Borba e Lisboa (2006). 

 A coleta de dados aconteceu, em um primeiro momento, por meio de observação 

participativa, individual por meio de entrevistas informais, para esclarecimento da 

observação, junto às equipes de profissionais conforme população, onde, se classificou os 

profissionais conforme os níveis de cultura propostos por Schein (1996). Para levantamento 

dos dados obtidos com as observações e as entrevistas informais, foi utilizado análise de 

conteúdo, que conforme, Bardin (1977, p.31) “A análise de conteúdo é um conjunto de 

técnicas de análise de comunicações.” Sendo que, para este mesmo autor, [...] a análise de 

conteúdo tenta compreender os jogadores ou o ambiente do jogo num momento determinado, 

com o contributo das partes observáveis.” 

 A seguir, tabela relacionando os níveis de cultura propostos por Schein (1996), 

conceito das subculturas e expressões esperadas nos discursos:  

 

Níveis de Subculturas Conceito Schein (2009) Discurso 

Cultura do Operador Grupo de pessoas que executa 

o trabalho. Pode ser 

identificado como o grupo 

operacional. 

Para esta subcultura destacam-se expressões que 

contenham sentido como: 

 Ação das pessoas; 

 Sucesso depende do conhecimento, 

habilidade e comprometimento das pessoas; 

 Conhecimento e habilidade local como 

tecnologia essencial para a organização; 

 Necessidade de lidar com contingências 

imprevisíveis; 

 Capacidade de aprender e lidar com 

surpresas; 

 Estar preparado para trabalhar em equipe, 

franqueza e confiança são altamente 

valorizados. 

Cultura do Engenheiro Grupo de pessoas que projeta 

os produtos e processos de 

trabalho, mais preocupado 
com inovação, melhoria e 

redesenho das atividades. 

Para esta subcultura destacam-se expressões que 

contenham sentido como: 

 Controle sobre a natureza, o que é 
necessário deve ser feito; 

 Operações baseadas na ciência e tecnologia 

disponíveis; 

 Superação de problemas; 

 Os produtos e resultados devem ser úteis e 

melhores; 

 As soluções devem ser simples e precisas; 

 Priorização quanto às máquinas e processos 
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superiores, quanto menos intervenção 

humana, melhor; 

 As pessoas são o problema, sempre que 

possível devem ficar fora do sistema. 

Cultura do Executivo Grupo que tem como tarefa 

fundamental assegurar que a 

organização sobreviva e 

continue efetiva além de 
garantir que as outras duas 

culturas se alinhem para 

maximizar a eficácia em longo 

prazo. 

Para esta subcultura destacam-se expressões que 

contenham sentido como: 

 Manutenção e crescimento financeiro. 
Retorno a sociedade; 

 Ambiente econômico  competitivo e hostil,  

 CEO como herói solitário; 

 Receio de que as informações advindas dos 

subordinados não sejam confiáveis. O CEO 

deve confiar cada vez mais em seu 

julgamento; 

 A hierarquia é a medida de status  e 

sucesso, principal meio de se manter o 

controle; 

 Necessidade de regras, rotinas e rituais; 

 As pessoas, embora necessárias, constituem 

um mal necessário. As pessoas são recursos 

como outros, a ser adquiridos e 

gerenciados; 

 Organizações bem reguladas necessitam de 

pessoas apenas para as atividades 

contratadas. 

Quadro 9– Subcultura Schein (2009) e Discurso Equipes 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Para a avaliação da cultura conforme Hofstede (1980) foi aplicado um questionário, 

instrumento do próprio autor, validado internacionalmente com utilização de fórmulas 

matemáticas, conforme, será apresentado no Anexo A, para interpretação dos dados. A 

perspectiva de estudo é transversal, pois a descrição dos elementos se deu em um dado ponto 

no tempo, com coleta e sintetizados conforme fórmula apresentada no estudo de Hofstede 

(1980). O questionário utilizado, Anexo 01, foi criado por Geert Hofstede, no período de 1969 

e 1973, sendo aplicado aos empregados de uma empresa multinacional, a International 

Business Machines Corporation (IBM), que desenvolve suas atividades na área de tecnologia 

da informação. 

Para identificação dos níveis hierárquicos conforme Borba e Lisboa (2006) foi 

utilizado o método qualitativo, com realização de entrevistas informais, observação 

participante e análise de documentos organizacionais como organograma e outros 

documentos. A observação das rotinas administrativas e organizacionais e dos 

comportamentos de cada um dos níveis hierárquicos e decisórios forneceu subsídios para 

descrição dos níveis de cultura. 
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O caráter desta pesquisa foi o não experimental, pois não existiu a manipulação das 

variáveis ou a definição de sujeitos ou condições preestabelecidas (HAIR, Jr. et al, 2005). 

Esta situação possibilita conhecer e interpretar dados sem interferência sobre os mesmos. 

A abordagem metodológica foi de dois tipos: qualitativa e quantitativa. Em um primeiro 

momento, para delimitação dos níveis de cultura propostos por Schein (1996), foi utilizada a 

abordagem qualitativa sob a perspectiva de observação. A pesquisa qualitativa, “objetiva 

compreender o fenômeno em sua abrangência e complexidade e descrevê-lo de maneira 

rigorosa.” (VIEIRA, ZOUAIN; 2005, p. 179) 

 Após o delineamento e configuração dos três tipos de cultura, aplicou-se o 

questionário proposto por Hofstede (1980), com questões de múltipla escolha, nesta fase a 

pesquisa foi quantitativa. Para Silveira et al (2004), a pesquisa quantitativa analisa 

características diferenciadas, entre dois ou mais grupos, buscando provar a presença de 

relação entre as variáveis. Quanto a pesquisa qualitativa, o método não busca à verificação de 

hipóteses ou relações causais.  

No trabalho atual, foram comparados os resultados das respostas dos funcionários de 

uma instituição hospitalar de Blumenau, Santa Catarina, segundo metodologia de Hofstede 

(1980, 2001) para o Brasil, os níveis de cultura e subcultura conforme proposição de Schein 

(1996) e níveis hierárquicos de Borba e Lisboa (2006). 

3.1 ESPECÍFICAÇÃO DO PROBLEMA 

As bases conceituais de cultura, do presente trabalho, baseiam-se nos conceitos 

apresentados por Hofstede (1980; 2001) e Schein (1996) além das definições dos níveis 

hierárquicos conforme Borba e Lisboa (2006).  

Hofstede (1980; 2001), entende a cultura como uma programação mental, produzida 

no ambiente social em que a pessoa cresce e adquire suas experiências. Essa programação 

coletiva da mente é o que distingue os membros de um grupo ou categoria de pessoas de 

outros. O autor realizou um estudo sobre as diferenças culturais entre vários países a fim de 

verificar a importância da cultura nacional na forma de administrar. Nesse estudo, a ênfase se 

dá sobre os principais padrões culturais e suas diferenças transnacionais. Isso possibilitou 

descobrir que tanto gestores quanto funcionários podem ser enquadrados em quatro 

dimensões de cultura identificadas por ele. As dimensões destacadas pelo autor são: Distância 



 51 

do Poder (hierárquica), Grau de Individualismo ou Coletivismo, Grau de Masculinidade ou 

Feminilidade e Aversão a Incerteza. (HOFSTEDE, 1980).  

Para Schein (1996), a cultura organizacional é o modelo dos pressupostos básicos, que 

um dado grupo inventou, descobriu ou desenvolveu no processo de aprendizagem, para lidar 

com os problemas de adaptação externa e integração interna. O autor afirma também, que em 

toda organização, apesar da existência de uma cultura representativa da organização como um 

todo, existem três subculturas relacionadas às atividades específicas da estrutura 

organizacional. São elas: cultura do operador, cultura do engenheiro e cultura do executivo.  

Nas instituições hospitalares assim como na indústria, a divisão do trabalho determina 

os planos diretivos do processo organizacional. Utiliza-se então, níveis hierárquicos distintos, 

sendo eles: deliberativo-decisorial, diretivo-executivo, intermediário e de execução. (BORBA 

e LISBOA, 2006). Quando nos deparamos com instituições hospitalares que apresentam 

estruturas hierárquicas formatadas, mas que, são geridas pelos mais variados tipos de 

profissionais quanto a sua formação ou de seu nível de conhecimento administrativo, 

questiona-se o quanto estas variáveis podem interferir no partilhamento dos valores 

pertencentes a cultura de uma organização. Por meio da proposição de Hofstede (1980, 2001) 

para o Brasil, a categorização de subculturas de Schein (1996) e níveis hierárquicos de Borba 

e Lisboa (2006), busca-se verificar se há semelhança quanto a cultura organizacional de uma 

instituição hospitalar com as proposições citadas. 

3.1.1 Perguntas de Pesquisa 

As observações empíricas que envolvem o problema formulado nesta pesquisa foram 

conduzidas pelas seguintes perguntas: 

 

a) quais são as características da cultura organizacional de uma Instituição hospitalar 

conforme metodologia de Hofstede (1980, 2001) – Distância do Poder, 

Individualismo versus Coletivismo, Masculinidade/Feminilidade e Aversão à 

Incerteza? 

b) quais as similaridades e/ou diferenças encontradas entre as dimensões culturais de 

Hofstede (1980, 2001) – distância do poder, individualismo versus coletivismo, 
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masculinidade/feminilidade e aversão a incerteza – em uma instituição hospitalar de 

Santa Catarina ? 

c) as diferenças encontradas entre as dimensões culturais de Hofstede (1980, 2001) – 

distância do poder, individualismo versus coletivismo, masculinidade/feminilidade e 

aversão a incerteza, podem ser explicadas pelas características da proposição das 

subculturas de Schein (1996)? 

d) as diferenças encontradas entre as dimensões culturais de Hofstede (1980, 2001) – 

distância do poder, individualismo versus coletivismo, masculinidade/feminilidade e 

aversão a incerteza, podem ser explicadas pela categorização dos níveis hierárquicos 

de Borba e Lisboa (2006)? 

 

3.1.2 Definição Constitutiva e Operacional das Categorias Analíticas em Estudo 

A) CULTURA ORGANIZACIONAL 

Definição Constitutiva:  

 A cultura organizacional é o modelo de pressupostos básicos, que um dado grupo 

inventou, descobriu ou desenvolveu no processo de aprendizagem, para lidar com os 

problemas de adaptação externa e integração interna. Esses pressupostos são repassados aos 

novos membros como modo correto para perceber, pensar e sentir em relação a esses 

problemas. (SCHEIN, 1984). A cultura também pode ser entendida como uma programação 

mental, produzida na sociedade em que a pessoa cresce e adquire suas experiências, 

considerando que essa programação coletiva da mente é o que distingue os membros de um 

grupo ou categoria de pessoas de outros. A cultura é aduirida e não herdada, provindo do 

ambiente social do indivíduo e não dos genes, ela é distinta quanto a natureza e personalidade 

de cada indivíduo. (HOFSTEDE, 1991; 2001).  

 Definição Operacional:  

Cultura organizacional, no que diz respeito às subculturas, segundo Schein (1996), foi 

observada pela identificação das características das lideranças e análise do organograma 

institucional. Procurou-se caracterizar as lideranças, conforme seus cargo e responsabilidades 

descritas no dossiê profissional. Segue a divisão das subculturas conforme Schein (1996): 
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 Cultura do operário: foi observada por meio das características pertencentes aos 

profissionais que atuam no nível operacional como médicos, enfermeiros, 

nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, psicólogos, etc. Estes atores embora 

possuam profissões diferenciadas, estão situados na esfera operacional (Execução); 

 Cultura do engenheiro: foi observada por meio das características pertencentes aos 

profissionais que atuam nos níveis de coordenação e/ou supervisão. Estes profissionais 

fazem parte na esfera tática operacional (Intermediário); 

 Cultura do executivo: foi observada por meio das características pertencentes aos 

profissionais que atuam nos níveis de direção. Esses profissionais fazem parte da 

esfera estratégica (Diretivo-executivo / Deliberativo-decisório).  

Cultura conforme metodologia de Hofstede (1980) foi aplicado questionário 

desenvolvido pelo próprio autor, onde, por meio de múltiplas questões se busca identificar 

quais as características do grupo estudado, segundo as seguintes proposições: masculinidade 

versus feminilidade, coletivismo versus individualismo, aversão à incerteza e distância ao 

poder. 

 

B) ESTRUTURA/NÍVEL ORGANIZACIONAL 

Definição Constitutiva:  

 Diretivo-executivo / Deliberativo-decisório: Composta pela cúpula diretiva da 

organização. Diretores das áreas administrativas e técnicas; 

 Intermediário: Formada pelos profissionais Supervisores e/ou Coordenadores de áreas, 

específicas, como, chefia do centro cirúrgico, chefe médico da radiologia, 

coordenação do serviço de nutrição; 

 Execução: Composta pelos profissionais líderes de equipes, porém sem cargo de 

supervisão ou coordenação, lideram profissionais, na sua maioria, com formação 

média. 

Definição Operacional:  

 Diretivo-executivo / Deliberativo-decisório: Reuniões estratégicas com foco no 

crescimento e situação financeira, controle dos indicadores, acompanhamento do 

planejamento estratégico da organização; 
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 Intermediário: Repassam as determinações a serem realizadas, acompanham o 

andamento das atividades, alimentam os indicadores, viabilizam as ações do 

planejamento estratégico; 

 Execução: Realizam as atividades de produção da organização, cumprem as metas 

estabelecidas, realizam as ações básicas para o funcionamento da organização. 

3.1.3 Definição Constitutiva dos Termos Considerados Relevantes nesta Pesquisa 

A) ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR:  

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em seu informe número 122 no ano de 

1957, definiu o conceito de hospital, que se estende até os dias de hoje, como: “parte 

integrante de um sistema coordenado de saúde cuja função é dispensar à comunidade 

completa assistência à saúde, tanto curativa quanto preventiva, incluindo serviços extensivos à 

família, em seu domicílio, e ainda um centro de formação para os que trabalham no campo da 

saúde e para pesquisas biossociais.” 

 

B) ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR PRIVADA:  

Integra o patrimônio de uma pessoa natural ou jurídica de direito privado, não 

instituída pelo Poder Público. (SOUZA; BODSTEIN, 2002). Os hospitais privados são 

financiados por pessoas físicas ou jurídicas de natureza privada, isto é, não participam do 

financiamento direto do Estado. (SOUZA; BODSTEIN, 2002). 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Neste tópico serão delimitadas as características do levantamento feito na presente 

pesquisa. 

3.2.1 Design e Perspectiva da Pesquisa 

 A coleta de dados aconteceu, em um primeiro momento, por meio de observação 

participativa e entrevistas informais, para esclarecimento da observação, junto às equipes de 
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profissionais conforme população, onde, se classificou os profissionais conforme os níveis de 

cultura propostos por Schein (1996).  Para a avaliação da cultura conforme Hofstede (1980) 

foi aplicado o instrumento do próprio autor, validado internacionalmente. 

A perspectiva de estudo é transversal, pois a descrição dos elementos se deu em um 

dado ponto no tempo, com coleta e sintetizados conforme fórmula apresentada no estudo de 

Hofstede (1980). O caráter desta pesquisa foi o não experimental, pois não existiu a 

manipulação das variáveis ou a definição de sujeitos ou condições preestabelecidas (HAIR, Jr. 

et al, 2005). Esta situação possibilita conhecer e interpretar dados sem interferência sobre os 

mesmos. 

A abordagem metodológica foi de dois tipos: qualitativa e quantitativa. Em um 

primeiro momento, para delimitação dos níveis de cultura propostos por Schein (1996), foi 

utilizada a abordagem qualitativa sob a perspectiva de observação. Após o delineamento e 

configuração dos três tipos de cultura, aplicou-se o questionário proposto por Hofstede 

(1980), com questões de múltipla escolha, nesta fase a pesquisa foi quantitativa, que se 

caracteriza pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações 

quanto no tratamento dessas através de técnicas estatísticas (RICHARDSON, 1999).  

3.2.2 População e amostra  

A população desta pesquisa compreende todos os integrantes do Hospital pesquisado, 

que foi escolhido de forma intencional, não probabilística, envolvendo seus dirigentes e 

funcionários que ocupem cargo de liderança. A organização Hospitalar está localizada na 

cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina e conta no seu efetivo o total de 758 

funcionários, destes 100 (cem) são considerados como cargos de liderança. 

A abrangência da população em estudo caracteriza-se pela observância de que os 

profissionais que são lideres de setores se enquadrem em tipos de subculturas, conforme 

Schein (1996), níveis hierárquicos segundo Borba e Lisboa (2006) e as dimensões de 

Hofstede (1980). Do total de empregados, foram pesquisados todos os diretores, gerentes, 

supervisores, coordenadores e líderes de equipes, totalizando 100 funcionários das mais 

variadas formações, entre eles, administradores, contadores, farmacêuticos, enfermeiros, 

médicos, fisioterapeutas e nutricionistas. 
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3.2.3 Caracterização da organização hospitalar 

 A pesquisa foi realizada em um hospital, instituição de caráter privado e filantrópico 

da cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí – SC. O Hospital foi inaugurado em 1920, sendo 

que, hoje o hospital conta com uma área construída de aproximadamente 13.200 m², bem 

como, é composto por aproximadamente 150 leitos dos quais 20 são de Unidade de 

tratamento intensivo adulto (UTI-Ad.), 09 em tratamento intensivo neonatal/pediátrico 

(UTIN-Ped.), 16 leitos de Pronto Atendimento e demais leitos clínicos. São realizadas no 

hospital, aproximadamente 900 internações por mês e 3.900 atendimentos no Pronto 

Atendimento. Conta ainda com 6 (seis) salas cirúrgicas que executam em torno de 540 

cirurgias mês. O foco da atividade está concentrado em especialidades de alta complexidade 

como: cardiologia, neurocirurgia, ortopedia, urologia, cirurgia geral, oncologia, diagnóstico 

por imagem e unidades de tratamento intensivo, para isso, conta com 319 médicos atuantes no 

Corpo Clínico que compõem 57 especialidades.  

3.2.4 Dados 

 Na sequência serão apresentados os procedimentos de coleta e análise dos dados. 

 

3.2.4.1 Tipos de dados 

 

Os dados coletados na presente pesquisa foram de dois tipos:  

- Primários: foram coletadas pelo pesquisador, por meio de observação direta, em um 

segundo momento foram realizadas entrevistas informais, para esclarecimento das 

informações e como parte da investigação, isto, quanto à subculturas de Schein (1996), e por 

meio de instrumento de coleta de dados, questionário elaborado por Hofstede (1980);  

- Secundários: obtidos por meio da análise de documentos organizacionais com o 

objetivo de aprofundamento das informações quanto à estrutura hierárquica da instituição. 

Para tanto, foi analisado o organograma da instituição assim como o dossiê profissional das 

lideranças estudadas. 
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3.2.4.2    Técnicas de coleta de dados 

 

 

O principal papel da coleta de dados é identificar ou refinar problemas de pesquisa, 

auxiliando na formulação e validação de estruturas conceituais. A coleta de dados pode ser 

feita por meio de observação, entrevista ou por questionário. (HAIR et. al., 2005). 

Para este trabalho a coleta de dados foi feita inicialmente, por meio de observação, 

para tanto, foi elaborado um roteiro de observação (Apêndice B) baseado nas subculturas de 

Schein (1996), a seguir foi realizado entrevistas informais, direcionado por um guia 

(Apêndice A), elaborado pelo pesquisador, tendo como base as subculturas de Schein (1986), 

ambos foram utilizados para identificação das características conforme as subculturas 

propostas por Schein (1996) e aplicação do questionário estruturado, dentro das amostras, em 

conformidade com a proposição das quatro dimensões de Hofstede (1980), sendo elas: 

masculinidade versus feminilidade, distância do poder, aversão à incerteza e individualismo 

versus coletivismo. Os questionários foram entregues para os respondentes por meio de 

envelope fechado, sendo explicada a natureza da pesquisa. Entregou-se 100 (cem) 

questionários, conforme amostra determinada, sendo que, retornaram 67 (sessenta e sete) 

formulários adequadamente preenchidos, perfazendo 67% da amostra total.  

Concomitante a observação, ocorreu a leitura do organograma e dossiê profissional 

dos lideres, analisando as atitudes e características de cada profissional nas atividades do dia-

a-dia cruzando com as características das subculturas descritas por Schein (1996) e 

caracterização dos níveis hierárquicos conforme Borba e Lisboa (2006).  

Os dados primários foram obtidos por meio de três etapas diferentes e 

complementares.  

a) A primeira etapa foi constituída pela realização de observação participante na qual o 

pesquisador fez parte do grupo ao qual captou informações, seguida de entrevistas 

informais, que caracterizaram os níveis apresentados por Schein (1996). Na 

observância de características de cada uma das culturas apresentadas, o pesquisador 

fez anotações indicativas para categorização de cada grupo observado, analisando 

também, o dossiê profissional de cada liderança e o organograma da instituição. As 

entrevistas foram guiadas por conceitos previamente estabelecidos e por um roteiro 

que delimitou cada uma das culturas apresentadas pelo autor. Esta etapa forneceu os 

subsídios para o entendimento e caracterização dos grupos quanto às questões 

hierárquicas e identificação das subculturas. 
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b) Na segunda etapa, os dados secundários foram obtidos por meio de documentos 

fornecidos pela própria organização e que auxiliaram a analise das atribuições de cada 

grupo de liderança. O entendimento do organograma institucional, assim como a 

leitura do dossiê profissional de cada cargo e função. 

c) A terceira etapa se constituiu pela aplicação do questionário desenvolvido por 

Hofstede (1980), contendo perguntas fechadas. Para Collis e Hessey (2005, p. 165), 

“Um questionário é uma lista de perguntas cuidadosamente estruturadas, escolhidas 

após a realização de vários testes, tendo em vista extrair respostas confiáveis de uma 

amostra escolhida.”  

 

3.2.4.3    Análise dos Dados 

 

 

Os dados primários, provenientes da observação participante, foram analisados por 

meio de análise de conteúdo, que conforme, Bardin (1977, p.31) “A análise de conteúdo é um 

conjunto de técnicas de análise de comunicações.” Sendo que, para este mesmo autor, [...] a 

análise de conteúdo tenta compreender os jogadores ou o ambiente do jogo num momento 

determinado, com o contributo das partes observáveis. ”(BARDIN, 1977, p.43). As 

entrevistas informais foram guiadas por meio de questões previamente elaboradas pelo 

pesquisador, sendo que a entrevista, “[...] é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma 

delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de 

natureza profissional.” (MARCONI e LAKATOS, p.178, 2010).  

Os dados secundários, documentos fornecidos pela instituição, como o dossiê 

profissional dos funcionários envolvidos na pesquisa e o organograma institucional, foram 

analisados e estudados de forma comparativa ao proposto por Borba e Lisboa (2006) em seus 

níveis hierárquicos.  

Na verificação dos dossiês, está de forma clara à diferença hierárquica entre os níveis 

decisórios, não sendo observados dúvidas ou comportamentos controversos, entre os 

profissionais das diversas áreas.  

Os dados primários, provenientes do questionário proposto por Hofstede (1980, 1991) 

tiveram seus resultados calculados da seguinte maneira: 
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a) Índice de distância hierárquica 

As três questões utilizadas para determinar o índice de distância hierárquica foram às 

seguintes: 

Questão 01 – “Com que frequência, de acordo com sua experiência, o problema seguinte 

ocorre: os empregados têm receio de expressar desacordo face aos seus superiores?” 

(resultado médio em uma escala de um a cinco pontos, “muito frequentemente” a “muito 

raramente”). 

Questão 34 – Percentagem de escolhas a favor de um estilo autocrático ou paternalista, entre 

quatro estilos possíveis, face ao estilo real de tomada de decisão de sua chefia. 

Questão 35 – Preferência por um estilo particular de tomada de decisão da sua chefia, 

percentagem de escolhas a favor, seja de um estilo autocrático (1) ou paternalista (2), ou, pelo 

contrário, um estilo baseado no voto da maioria (4), mas não consultivo (3). 

 A fórmula matemática utilizada, de acordo com Hofstede (1980), é: 

 

Distância Hierárquica (IDH) = 135 – 25 (contagem média da questão 01) + (soma das 

porcentagens das respostas 1 e 2, da questão 34) – (a porcentagem das respostas 3, da 

questão 35). 

 

b) Índice do grau de Individualismo versus coletivismo 

Os índices eram estabelecidos a partir de catorze questões sobre as características de 

trabalho ideal, cada um com uma escala de 01 a 05 (da maior a menor importância para mim). 

(HOFSTEDE, 1991). 

A dimensão individualista estava associada à importância relativa dos seguintes 

fatores: 

Do lado individualista:  

 tempo pessoal: ter um trabalho que proporcione tempo suficiente para a vida 

pessoal e familiar; 

 liberdade: ter considerável liberdade para organizar o trabalho como se 

entender; 

 desafio: ter um trabalho estimulante que proporcione um sentimento de 

realização pessoal; 
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Do lado coletivista: 

 formação: ter oportunidade de aprender e se aperfeiçoar; 

 condições de trabalho: ter boas condições físicas de trabalho (ventilação, 

iluminação, espaço de trabalho adequado, entre outros); 

 utilização de competências: ter possibilidade de utilizar plenamente as 

competências possuídas no trabalho. 

Devido à complexidade de utilização das catorze questões, Hofstede (2001) 

desenvolveu nova fórmula baseada somente em quatro questões, conforme segue: 

Quão importante é para você: 

Questão 07 – viver em um meio agradável para si e sua família; 

Questão 09 – trabalhar com pessoas que colaboram uma com as outras; 

Questão 13 – ter boas condições de trabalho (ventilação, iluminação, espaço de trabalho 

adequado, entre outros); 

Questão 19 – ter um trabalho que possibilite a você horas suficiente para sua vida pessoal ou 

familiar. 

 A fórmula matemática utilizada, de acordo com Hofstede (2001), é: 

Individualismo versus Coletivismo (IDV) = -27 (contagem média da questão 07) + 30 

(contagem média da questão 09) + 76 (contagem média da questão 13) – 43 (contagem 

média da questão 19) – 29 (constante). 

 

c) Índice do grau de masculinidade versus feminilidade 

O cálculo do índice do grau de masculinidade versus feminilidade considera os fatores 

importantes para trabalhar em condições ideais. Desta forma, quando se trabalha as escolhas 

associadas ao grau masculino as alternativas podem ser as seguintes: 

 remuneração: poder obter um salário elevado; 

 ser reconhecido: ver seus méritos reconhecidos quando se realiza um bom 

trabalho; 

 promoção: ter a possibilidade de ascender a funções superiores; 

 desafio: fazer um trabalho estimulante que proporcione um sentimento de 

realização pessoal. 
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No oposto, quando se trabalha as escolhas associadas ao grau feminilidade, as 

alternativas podem ser as seguintes: 

 hierarquia: ter boas relações de trabalho com a sua chefia direta; 

 cooperação: trabalhar em um clima de cooperação; 

 o meio onde se vive: viver em um meio agradável para si próprio e para a sua 

família; 

 segurança no emprego: ter a segurança de trabalhar na mesma empresa tanto 

tempo quanto desejarmos. 

Da mesma forma, como ocorreu para o cálculo do índice de individualismo, Hofstede 

(2001), considerou que seria pouco prático, a utilização de catorze questões, desenvolvendo 

então uma fórmula baseada somente em 04 (quatro) questões  como se segue: 

Quão importante é para você: 

Questão 08 – ter oportunidade de aumentar a sua remuneração; 

Questão 09 – trabalhar com pessoas que colaboram uma com as outras; 

Questão 15 – ter segurança no emprego; 

Questão 16 – ter oportunidade de progredir para cargos melhores. 

 A fórmula matemática utilizada, de acordo com Hofstede (2001), é: 

Masculinidade versus Feminilidade (MAS) = - 66 (contagem média da questão 08) + 60 

(contagem média da questão 09) + 30 (contagem média da questão 15) – 39 (contagem 

média da questão 16) + 76 (constante). 

 

d) Índice de controle da incerteza 

Existe forte correlação com as três questões a seguir: (HOFSTEDE, 1991). 

Questão 60 – Questão sobre necessidade de regras: “As regras de uma empresa não devem ser 

infringidas, mesmo que o empregado pense que é do interesse da empresa.” (resposta em uma 

escala de 01 a 05 pontos, completamente de acordo à completamente em desacordo). 

Questão 65 – Questão sobre o desejo de estabilidade: “Quanto tempo pensa continuar a 

trabalhar para a empresa?” 

 Quatro respostas possíveis: 

1) dois anos no máximo; 

2) de dois a cinco anos; 
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3) mais de cinco anos (mas provavelmente antes de me aposentar); 

4) até a aposentadoria. 

Questão 67 – Questão sobre stress no trabalho: “Sente-se freqüentemente nervoso ou tenso 

durante o trabalho?” (medida em uma escala de 01 a 05 pontos). 

 A fórmula matemática utilizada, de acordo com Hofstede (1980), é: 

 

Controle da Incerteza (ICI) = 300 – 30 (contagem média sobre a questão 60) – 

(porcentagem sobre a intenção de ficar menos de 05 anos na empresa, questão 65) – 40 

(contagem média sobre a questão 67). 

3.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 Uma pesquisa pode ser limitada em relação à extensão, ao assunto e a outros fatores 

que podem restringir a área de ação do pesquisador. Delimitar a pesquisa é delimitar limites 

para a investigação. (MARCONI e LAKATOS, 2003). 

 Esta pesquisa está limitada quanto ao assunto cultura organizacional por trabalhar 

principalmente com os conceitos de Schein (1996) quanto as subculturas (operário, 

engenheiro e executivo), as dimensões culturais de Hofstede (1980, 2001) masculinidade 

versus feminilidade, coletivismo versus individualismo, distância do poder e aversão a 

incerteza e os níveis hierárquicos de Borba e Lisbos (2006) diretivo-executivo e deliberativo-

decisório, intermediário e de execução em uma instituição hospitalar privada de Blumenau-

SC. Esta limitação está diretamente relacionada com a falta de literatura e dificuldade de 

localizar estudos sobre esta temática. Além disto, o levantamento de dados, feito por meio de 

questionários, pode não mostrar todos os entremeios da cultura de um ambiente real, além de 

existir o viés do pesquisador no levantamento dos dados in loco. 

 Cabe destacar que buscou-se encontrar as relações entre conceitos de cultura 

organizacional de autores que divergem quanto a forma de qualificar/quantificar o tipo de 

cultura de um determinado grupo, pois tratam-se de questões subjetivas, portanto, intangíveis. 

Outra limitação que pode ser destacada é o perfil da amostra, pois, limitou-se a se estudar 

apenas as lideranças da instituição, desta forma, os resultados não podem ser generalizados 

para outras instituições hospitalares. 
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4 RESULTADO E ANÁLISE DOS DADOS 

 Neste capítulo serão apresentados os dados coletados por meio do questionário de 

Hofstede (1980, 2001),  análise dos documentos organizacionais, entrevistas informais e da 

observação participante, a fim de atender os objetivos específicos propostos neste trabalho. 

Ressalta-se que os resultados aqui comentados se aplicam exclusivamente ao comportamento 

da instituição hospitalar estudada, não podendo então, ser entendido como conclusão para 

outros hospitais da região. 

 Primeiramente, apresentar-se-á a caracterização da amostra, por meio da identificação 

dos respondentes, na sequência, análise de conteúdo das entrevistas informais e da observação 

participante e por fim, apresentação e análise das respostas que medem as quatro dimensões 

em estudo.  

4.1 PERFIL DOS RESPONDENTES  

 Para avaliação do perfil dos respondentes foram realizadas perguntas quanto ao 

genero, estado civil, faixa etária, tempo de serviço e grau de escolaridade. A título de maior 

identificação dos profissionais, que participaram da pesquisa, foi questinado em que atividade 

cada profissional se enquadrava, entre eles, diretor, supervisor e líder. A título de 

esclarecimento a instituição conta em seu quadro, em condições de participar da pesquisa: 04 

(quatro) diretores, 21 (vinte e um) supervisores e 75 (setenta e cinco) líderes de unidade. 

 

Tabela 1 - Atividade Profissional  

Atividade N Respondentes % Respondentes 

Diretor 04 06 % 

Supervisor 11 16 % 

Líder 52 78 % 

Total 67 100 % 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Quanto ao gênero, observou-se que a amostra apresentou 50 (cinquenta) participantes, 

que corresponde a 75% da amostra, como representantes do sexo feminino. Quando 

lembramos que o local de pesquisa trata-se de um hospital, mesmo que, se tenha direcionado a 

pesquisa para os profissionais com cargo de liderança, este resultado não é considerado 

surprendente, pois é de conhecimento popular que com exceção da equipe médica, as demais 

são predominantemente femininas. 

 
Tabela 2 - Gênero  

Gênero N Respondentes % Respondentes 

Masculino 17 25 % 

Feminino 50 75 % 

Total 67 100 % 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Para os resultados referente ao estado civil dos respondentes, haviam 05 (cinco) 

opções, sendo que, apenas a opção viúvo não apresentou indivíduos com identificação. As 

demais comportaram-se da seguinte forma: casados tiveram 28 respondentes (42%), solteiros 

25 respondentes (37%), união estável 08 respondentes (12%) e separados 06 respondentes 

(09%).  

 Se considerarmos a opção união estável sinônimo de casado, teremos mais da metade 

dos respondentes identificados com esta situação.  

 

Tabela 3 - Estado Civil 

Estado Civil N Respondentes % Respondentes 

Solteiro 25 37 % 

Casado 28 42 % 

União Estável 08 12 % 

Separado 06 09 % 

Viúvo Zero Zero 

Total 67 100 % 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Quanto a faixa etária a pesquisa delimitou  em três intervalos demonstrados a seguir: 

idade de 16 à 30 anos, apresentou 32 respondentes (48%), idade de 31 à 45 anos, apresentou 

33 respondentes (49%) e acima de 45 anos apenas 02 respondentes (03%). De forma absoluta, 

a amostra representa 97% dos participantes com idade entre 16 e 45 anos. 

 

Tabela 4 - Faixa Etária 

Faixa Etária N Respondentes % Respondentes 

De 16 a 30 anos 32 48 % 

De 31 a 45 anos 33 49 % 

Acima de 45 anos 02 03 % 

Total 67 100 % 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Para o quesito grau de escolaridade as perguntas se dividiram em 06 opções. As 

afirmativas que sinalizavam como grau de escolaridade médio incompleto e médio completo 

não obtiveram respostas e a opção superior incompleto obteve apenas 01 (um) respondente.  

 As demais questões foram assim pontuadas: grau de escolaridade superior completo, 

17 respondentes (25%), pós graduação incompleto, 13 respondentes (19%) e pós graduação 

completo, 36 respondentes (54%).  

 Chama a atenção, neste ítem, a grande concentração de profissionais pós graduados, se 

somarmos os respondentes que estão cursando pós graduação com os que já estão formados 

atingiremos mais de dois terços dos respondentes. 
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Tabela 5 - Grau de Escolaridade 

Grau de Escolaridade N Respondentes % Respondentes 

Médio Incompleto Zero Zero 

Médio Completo Zero Zero 

Superior Incompleto  01 02 % 

Superior Completo 17 25 % 

Pós graduação incompleto 13 19 % 

Pós graduação completo 36 54 % 

Total 67 100 % 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 
  

 Quando questionados sobre o quesito tempo de serviço, os resultados encontrados 

identificam que para o período de trabalho de até 02 anos obtivemos 23 respondentes (34 %), 

e para o tempo de serviço de 02 a 05 anos se achou 20 respondentes (30 %), seguindo em uma 

curva descendente no período de 05 a 10 anos, tivemos 18 respondentes (27 %) e por fim, 

quando o período é maior que 10 anos, encontramos apenas 06 respondentes (09 %).  

 

Observa-se que as maiores concentrações de respondentes (64%), estão entre o 

período de até 05 anos, podendo sinalizar preocupação quanto ao conhecimento da história da 

instituição, assim como pouco experiência profissional. 

 

 
Tabela 6 - Tempo de Serviço 

Tempo de serviço N Respondentes % Respondentes 

Até 02 anos 23 34 % 

De 02 a 05 anos 20 30 % 

De 05 a 10 anos 18 27 % 

Mais de 10 anos 06 09 % 

Total 67 100 % 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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 Quanto ao perfil dos respondentes, podemos concluir que a amostra foi composta em 

sua maioria por profissionais que fazem parte do grupo denominado líderes, isto é 78% da 

amostra total.  A população pesquisada foi predominantemente do gênero feminino, com o 

percentual de 75% dos pesquisados. O estado cívil, quando levado em conta a informalidade 

do casamento, considerando-se a situação casado adicionado da união estável, atingem o 

percentual de 54% dos respondentes. A faixa etária teve em sua magnitude a concentração dos 

respondentes entre os 16 e 45 anos, 97%, sendo que até os 30 anos, tivemos 48% de 

respondentes e os outros 49% entre 31 e 45 anos. Para o grau de escolaridade, mesmo não 

sendo obrigatório, conform dossie profissional da instituição, os respondetes foram maioria, 

54% com formação de pós-graduação completa. Para o quesito, tempo de serviço, a maior 

concentração de respostas, ficou em até 05 anos, com o percentual acumulado de 64% da 

amostra, dividindo-se em 34% dos respondentes com até 02 anos e 30% de 02 a 05 anos. De 

forma resumida, o perfil de nossa amostra foi: feminina, casada, entre 31 e 45 anos, com pós-

graduação completa e até 02 anos de serviço.  

4.2 NÍVEIS DE CULTURA 

 Por meio da observação participante, entrevistas informais e da elaboração de um 

roteiro baseado nas suposições de três subculturas organizacionais de schein (1986, 2009), 

buscou-se identificar as características dos grupos pesquisados. 

4.2.1 Cultura do Operador 

Segue, quadro abaixo com o conteúdo dos discursos encontrado nas entrevistas 

informais que foram relacionados com a subcultura do Operador: 

 

Níveis de Subculturas Conceito Schein (2009) Conteúdo das entrevistas informais 

Cultura do Operador Grupo de pessoas que executa 

o trabalho pode ser 

identificado como o grupo 

operacional. 

 “O mais importante é prestar o 

atendimento, depois nos preocupamos com 

quem vai pagar.” (Enfermeiro líder de 

unidade) 

 “Independente do convênio o paciente deve 
receber o que de melhor o hospital puder 

oferecer.” (Enfermeira Supervisora 

Assistencial) 

 “Nós, as equipes de linha de frente, somos 

os responsáveis pela manutenção do bom 
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atendimento.” (Enfermeira líder de 

unidade) 

 “Quanto mais unido for o grupo, melhor 

será o ambiente de trabalho.” 

(Nutricionista líder) 

 “O conhecimento e experiência fazem a 
diferença, quando precisamos atuar em 

casos inesperados.” (Enfermeira líder de 

unidade) 

 “Quanto mais experiência, maior é a 

capacidade de ensinamento para a equipe.” 

(Supervisora Assistencial) 

 “Sempre que temos colegas novos, 

precisamos aprender a trabalhar e confiar 

no seu trabalho.” (Psicóloga) 

Quadro 10– Subcultura Operador Schein (2009) e Conteúdo Entrevistas 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

O que se observou foram o comportamento dos respondentes quanto ao 

posicionamento frente a questões de tomada de decisão, posicionamento e atitude frente à 

equipe (liderados), cargos pares e chefias. Por meio da observação participante e entrevista 

informal, baseado nas suposições das três culturas de Schein (1996, 2009), foi constatado que 

a maioria dos pesquisados apresentam características da cultura do operário.  

Quando da análise das atitudes tomadas, advindas da observação e dos relatos da 

entrevista, houve a preocupação que pudesse ter havido um direcionamento, tipo 

“politicamente correto”, no sentido das respostas, pois os mesmos respondentes, quando se 

depararam com situações semelhantes às discutidas na entrevista, tiveram comportamento 

diferente atuando de forma controversa. Outra situação, bem pontual encontrada, se trata da 

condição de hospital em processo de acreditação internacional – JCI (JOINT COMMISSION 

INTERNATIONAL), no período em que foi realizado as entrevistas informais e a observação, 

cabe ressaltar, que tal processo visa à uniformização dos processos assistenciais e 

administrativos de forma a aumentar e assegurar níveis de segurança para as atividades 

hospitalares, por meio de um manual que orienta quanto à política e normas institucionais, 

independente de cargos e profissões, unificando as responsabilidades. 

De um modo geral se observou de forma clara a cultura do operador entre as equipes, 

de forma mais intensa nos grupos denominados de líderes, formado na sua maioria, por 

médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas. As 

características, propostas por Schein (1996, 2009), apresentaram-se com maior ênfase nas 

categorias que possuem subordinados diretos, como enfermeiros e nutricionistas. 
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4.2.2 Cultura do Engenheiro 

 No documento formulado, (apêndice B), que serviu como base para observação e 

entrevista informal, segundo as suposições das subculturas organizacionais de Schein (1996, 

2009), observou-se que os profissionais que dispunham de cargos de supervisão, apresentaram 

atitudes com  maior identificação quanto as características da cultura do engenheiro, embora 

as características “cultura do operador” também fossem visível. Na prática, se observou que a 

cultura do engenheiro se encontra fortemente identificada com os profissionais de âmbito 

administrativo/tecnológico e em menor intensidade, ainda que presente, nos profissionais 

assistenciais. A seguir, quadro com o conteúdo das entrevistas informais, relacionados com a 

subcultura do Engenheiro: 

Níveis de Subculturas Conceito Schein (2009) Conteúdo das entrevistas informais 

Cultura do Engenheiro Grupo de pessoas que projeta 

os produtos e processos de 

trabalho, mais preocupado 

com inovação, melhoria e 

redesenho das atividades. 

 “Preciso de um norte para desenvolver 

minhas atividades.” (Supervisora) 

 “Podemos fazer um novo planejamento e 

alterar a forma de fazer” (Supervisor Área 

de negócios) 

 “Entendo que o pagamento é importante, 

mas, a segurança e qualidade da assistência 

são minha responsabilidade.” (Supervisão 
Assistencial) 

 “Precisamos ser mais objetivos para 

atendermos a necessidade da equipe.” 

(Supervisor de RH) 

 “Nosso sistema de informática pode nos 

oferecer todo tipo de dado para atender 

nossas necessidades operacionais.” 

 “A culpa não é do sistema de informática e 

sim das pessoas que burlam o processo.” 

(Supervisor de Tecnologia da Informação) 

 “O processo está certo, o problema são os 
profissionais que não seguem as regras.” 

(Supervisor da Área Financeira)  

 “Precisamos mapear os processos do 

hospital, desta forma, diminuiremos os 

erros operacionais.” (Supervisor de 

Qualidade) 

Quadro 11– Subcultura do Engenheiro Schein (2009) e Conteúdo Entrevistas 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

 A instituição pesquisada, apresenta forte característica tecnológica, devido ao 

desenvolvimento acentuado de ferramentas de informação como prontuário eletrônico e 

ferramentas de controle financeiro, porém as pessoas que atuam no desenvolvimento das 

inovações são pontuais e atualmente um tanto quanto pulverizadas entre as equipes.  
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4.2.3 Cultura do Executivo 

Pode-se observar que a Direção Executiva, formada por profissionais com formação 

técnicos assistenciais e administrativos financeiro, isto é, médico e enfermeiro e por 

administrador e economista, se desdobram, tanto no sentido de buscar o equilíbrio das ações 

como também na tentativa de unir as equipes em prol do resultado para o hospital. Para 

Schein (p. 185, 2009), a tarefa fundamental do grupo executivo “não é apenas assegurar que a 

organização sobreviva e continue efetiva, mas que se integre ou mesmo se alinhe às outras 

duas culturas para maximizar a eficácia em longo prazo”. Tais ações são evidenciadas nas 

atividades diárias, porém, quando discutidas, mesmo que informalmente, foram controversas, 

reforçando o sentimento de resposta “politicamente correta”. A seguir, quadro com o 

conteúdo das entrevistas informais, relacionados com a subcultura do Executivo: 

 

Níveis de Subculturas Conceito Schein (2009) Conteúdo das entrevistas informais 

Cultura do Executivo Grupo que tem como tarefa 

fundamental assegurar que a 

organização sobreviva e 
continue efetiva além de 

garantir que as outras duas 

culturas se alinhem para 

maximizar a eficácia em longo 

prazo. 

 “O fato é que existe uma conta e alguém 

precisa ser responsável pelo pagamento.” 

(Diretor Financeiro) 

 “Precisamos nos preocupar com o custo da 

operação.” (Diretor Financeiro) 

 “A manutenção da qualidade é cara e 

precisa ser paga por quem utiliza.”(Diretor 

Assistencial) 

 “Precisamos priorizar os investimentos que 

tragam retorno imediato para a instituição.” 

(Diretor Superintendente) 

 “Embora o hospital seja filantrópico, as 

contas particulares precisam ser acertadas.” 

(Diretor Superintendente) 

 “Independente do motivo da internação, 

sendo particular, precisamos acompanhar a 

evolução e cumprimento das obrigações 

financeiras por parte dos responsáveis.” 

(Diretor Financeiro) 

 “Como o convênio não autorizou, somente 

será ofertado o material se o familiar 

acertar o valor primeiro.” (Diretor 

Financeiro) 

 “A diretoria é o pilar de resistência para a 

garantia dos processos do hospital.”(Diretor 
de Negócios) 

 “Nem todas as informações devem ser 

repassadas para as equipes operacionais.” 

(Diretor financeiro) 

Quadro 12– Subcultura Executivo Schein (2009) e Conteúdo Entrevistas 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Observou-se também, que a formação dos profissionais, isto é, se fazem parte da 

assistência direta ou de atividades mais administrativas, influencia na tomada de decisão para 

a mesma situação. Exemplifica-se esta afirmação, quando se deparou com um caso que 

envolvia necessidade de atendimento, não de forma urgente, o Supervisor Assistencial, junto 

com o Líder responsável pela assistência, tiveram o mesmo posicionamento enquanto que o 

Supervisor e o Diretor da área Administrativa se mostraram mais preocupados com a questão 

financeira da operação. Este exemplo corrobora com Schein (p. 185, 2009) que afirma, 

“qualquer organização deve sobreviver economicamente para continuar a preencher suas 

funções, sua tarefa primária.” Neste sentido, cada elemento envolvido apresenta preocupações 

que se complementam, atendendo as necessidades assistenciais e financeiras da instituição.  

 

Ainda, para a análise dos dados, utilizou-se da análise de conteúdo, exemplificada a 

seguir, por 05 (cinco) casos que retratam a utilização de discursos relacionados com o nível 

hierárquico e as subculturas de Schein (1986). 

 

Caso: 

1. Paciente gestante com plano de saúde, porém em carência para a realização de parto. 

Neste caso, como não há cobertura do plano, todo atendimento deve ocorrer de forma 

particular. Relato da Supervisora de Enfermagem, -“Equipe assistencial prestou 

atendimento integral, não havendo questionamento sobre a situação plano de saúde.” 

(subcultura do operador). Setor de internação informa sobre negativa do plano, 

quanto à cobertura contratual e se inicia negociação com responsável pela paciente. 

Supervisora assistencial informa das condições da paciente e previsão de internação, 

como o recém nascido é prematuro, precisará de internação na UTI Neo-pediátrica, 

existe a preocupação quanto ao custo, pois, em caso de UTI eleva-se 

significativamente. Supervisor ligado a área financeira do hospital, preocupa-se 

integralmente com a questão financeira, questionando em um primeiro momento o 

motivo pelo qual esta situação não foi identificada no momento da internação, - “O 

sistema de informática não foi preciso o suficiente para alertar sobre a condição do 

plano de saúde?” (Subcultura do Engenheiro). Os funcionários do serviço de 

internação não estavam atentos a situação?”(Subcultura do Engenheiro). Após 

esclarecimento, segue a preocupação quanto à conta hospitalar, desta vez por parte do 

diretor financeiro – “Embora a paciente tenha sido encaminhado em caráter de 

emergência, o hospital prestou o atendimento adequado e para tanto, alguém precisa 

arcar com os custos do atendimento”. (Subcultura do Executivo). Ao final da 

internação, como houve necessidade de um longo período de permanência na UTI, 

devido, aos custos elevados o familiar responsável precisou vender seu automóvel 

para quitar a dívida com o hospital. Palavras do diretor da área financeira – 

“Lamentamos pela venda do automóvel, mas, seu paciente foi devidamente atendido, e 
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para tanto, houve um custo elevado que deve ser coberto para a manutenção do 

atendimento”. (Subcultura do Executivo). Neste caso, podemos observar a atuação 

de elementos identificados pela subcultura do operário, na atuação da equipe 

assistencial, identificada na frase: -“Equipe assistencial prestou atendimento integral, 

não havendo questionamento sobre a situação plano de saúde.” Para Schein (2009), o 

conjunto de pessoas que executa o trabalho é identificado como subcultura do 

operador. Especificamente nesta situação a equipe presta o atendimento, que é seu 

principal objetivo, de forma direta, demonstra a importância do trabalho em grupo e 

lidando de forma adequada com a imprevisibilidade da urgência. Observa-se no relato 

que o supervisor da área financeira, apresentou preocupação quanto à “ineficiência dos 

funcionários” e a importância ao funcionamento do “sistema de informação” utilizado. 

A subcultura do engenheiro é formada por pessoas com preocupação na melhoria dos 

processos, favoráveis aos processos automatizados e pouco tolerantes a atuação 

equivocada das pessoas. (SCHEIN, 2009). A seguir, pode-se identificar por meio da 

fala do diretor da área financeira, “alguém precisa arcar com os custos do 

atendimento” e “houve um custo elevado que deve ser coberto para a manutenção do 

atendimento,” elementos contidos no discurso da subcultura do executivo. Schein 

(2009) salienta que a cultura do grupo executivo, tem como tarefa fundamental 

assegurar que a organização sobreviva e continue efetiva, estando vinculada à 

comunidade financeira.    

 

 

2. Processo de auditoria e conferência das contas hospitalares. Equipe assistencial 

apresenta resistência para preenchimento de quesitos “burocráticos” que impedem o 

fechamento das contas por parte das enfermeiras auditoras. Os Enfermeiros 

responsáveis pela assistência direta ao paciente falam que sua atividade principal esta 

relacionada com o cuidado e não com o preenchimento de papeis, “Somos 

assistenciais e não administrativos, nos preocupamos com o cuidar” (Subcultura do 

Operário). Este discurso é compartilhado pela equipe médica, “Hoje passamos a 

metade do nosso tempo preenchendo papeis para os convênios ao invés de estarmos 

com o paciente.” (Subcultura do Operário). Para Schein (2009) a cultura do operário 

tem relação direta com o conjunto de pessoas que executa o trabalho. Quando esta 

situação chega à equipe de supervisores envolvidos com a parte financeira o discurso, 

deixa de ter o viés do cuidado e passa a ser questionado os quesitos operacionais 

envolvidos no processo de registro. Frases como, “Não dá para entender o porquê que 

as equipes médicas e de enfermagem não preenchem os papéis de forma adequada, é 

tão simples.” ( Subcultura do Engenheiro).  Como, no hospital em questão, o 

prontuário do paciente é quase que, todo informatizado, os supervisores da área de 

faturamento, se queixam da não aderência ao preenchimento das informações no 

sistema, assim como da falta de ferramentas que facilitem o fechamento da conta. “Se 

o processo fosse todo informatizado e as pessoas fizessem sua parte, não teríamos 

problemas na auditoria das contas.” (Subcultura do Engenheiro). A cultura do 

engenheiro tem como tarefa a projeção dos processos de trabalho. (SCHEIN, 2009). 
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3. Paciente em atendimento de caráter particular em clínica parceira do hospital apresenta 

intercorrência médica com piora rápida do quadro de saúde. Encaminhado ao Pronto 

Socorro para atendimento de emergência, sendo transferido imediatamente para 

Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Entrado em contato com familiares a respeito 

da alteração do quadro de saúde. Familiares informam que paciente não tem plano de 

saúde e que a família não dispõe de recursos financeiros para custear internação em 

UTI, solicitam transferência para hospital público. Inicialmente, equipe médica e de 

enfermagem que estão de plantão, informam aos familiares que a prioridade é 

restabelecer as condições de saúde do paciente, não havendo qualquer tipo de 

preocupação com a questão financeira. “Nosso serviço é atender o paciente, o valor 

cabe ao setor financeiro do hospital, não nos envolvemos com estes detalhes.” Para 

Schein (2009), “Se a organização for um hospital, os médicos plantonistas e o pessoal 

de enfermagem serão imaginados como operadores.” (Subcultura do Operário).  

Após contato dos familiares com diretor de plantão e posicionamento da situação, 

diretor discute com equipe médica da UTI sobre a possibilidade de transferência do 

paciente, conforme pedido dos familiares, porem, segundo orientação médica, paciente 

impossibilitado de ser transferido devido à gravidade do quadro geral. “Sabemos que 

se trata de uma urgência, mas a família já deixou claro que não tem condições de 

suportar o custo da internação, caso não consigamos transferir.” Schein (2009), afirma 

que, “qualquer organização deve sobreviver economicamente para continuar a 

preencher suas funções, sua tarefa primária.” (Subcultura do Executivo). Realizada 

reunião com setor financeiro para discutir custos da internação prolongada do 

paciente, chamado familiares para reunião com equipe financeira do hospital a fim de 

verificar o quanto a família poderia arcar do total do custo da internação. Diretor 

Financeiro, “O custo de internação de seu familiar é de altíssimo valor, pois o caso é 

grave, precisamos saber o quanto a família pode colaborar.” Supervisor da área 

financeira preocupa-se com o prejuízo que deverá ser suportado pelo hospital. 

(Subcultura do Executivo). A cultura executiva que se desenvolve é construída em 

torno de assuntos financeiros. ”(SCHEIN, 2009).  

 

 

4. Paciente internada para cirurgia eletiva, com autorização do plano de saúde para 

realização do procedimento, informa na internação que perdeu a carteira do plano de 

saúde. Equipe do setor de internação encaminha paciente para o Centro Cirúrgico, 

enquanto a paciente é preparada para o procedimento o Supervisor da área de 

Internação resolve checar junto ao plano de saúde a situação atual da assegurada, 

sendo informado pelo plano que a paciente não dispunha mais contrato com aquela 

seguradora de saúde, pois o contrato com a empresa financiadora do plano havia 

terminado. Schein (2009), “O que é possível deve ser feito.” (Subcultura do 

Engenheiro). Durante este período, a paciente foi encaminhada a sala cirúrgica sendo 

preparada pelo médico anestesiologista para o início do procedimento. Com a 

informação da negativa do plano, quanto à realização do procedimento, foi realizado 

contato com a Direção tendo-se como devolutiva, que não se daria andamento ao 

procedimento cirúrgico, sem antes ter as garantias financeiras. Conforme o Diretor, 
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“Somente será iniciado o procedimento se a família concordar em arcar com os custos 

do procedimento e internação em caráter particular”. Schein (2009), “a função 

executiva está vinculada de algum modo a comunidade financeira.” (Subcultura do 

Executivo).  Foi então, entrado em contato com os familiares para autorizarem a 

realização do procedimento de forma particular, sendo o posicionamento contrário. 

Decidido em consenso com familiares a não realização do procedimento e alta do 

paciente. Embora a cirurgia não tenha sido realizada, muitos materiais descartáveis 

foram abertos na mesa cirúrgica, quando questionado pela farmácia do hospital, sobre 

a cobrança daquele material o posicionamento da enfermeira foi de que como não 

houve procedimento, não poderia ser cobrado da paciente. Contrário a esta questão o 

supervisor financeiro, após discriminação do material, entrou em contato com a 

família do paciente, cobrando o material em questão. (Subcultura do Executivo) Para 

Schein (2009), “Sem manutenção e crescimento financeiro não há retorno aos 

mantenedores.”. 

 

 

5. Durante conversa entre os diretores e alguns supervisores, discute-se a questão 

envolvendo a necessidade da cobrança das contas por parte do setor de auditoria. 

Questiona-se o porquê de haver falhas no preenchimento dos itens, chamado pela 

equipe assistencial de “checagem”. Para Schein (2009), “As pessoas são o problema, 

cometem erros e, sempre que possível, devem ficar fora do sistema.” (Subcultura do 

Engenheiro). Acontece que os procedimentos são realizados, porém, nem sempre são 

registrados no prontuário, assim, não podem ser cobrados. Um dos supervisores 

assistenciais comenta que se trata da preocupação que a equipe tem com a prestação 

do atendimento, que o mesmo aconteça da forma mais adequada e no tempo 

necessário para o paciente, mas, a mesma preocupação não acontece com conta. 

Lembra também, que há pouco tempo atrás, não era responsabilidade de esta equipe 

preocupar-se com a cobrança dos itens envolvidos na conta hospitalar e sim 

preocupar-se integralmente com o atendimento do paciente, portanto, precisa-se 

educar e dar tempo ao tempo. Schein (2009), “os operadores necessitam de capacidade 

de aprender e de lidar com novidades.” (Subcultura do Operário). Rapidamente o 

Superintendente interfere, salientando a necessidade e obrigatoriedade do 

preenchimento adequado das contas hospitalares, pois é este quem trará recursos para 

que o hospital possa honrar suas obrigações financeiras, entre elas, o pagamento dos 

profissionais que ali trabalham. (Subcultura do Executivo). Para Schein (2009) “A 

organização precisa ser dirigida por regras, rotinas (sistemas) e rituais (burocracia-

máquina).” 
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4.3 NÍVEIS HIERÁRQUICOS 

 Quando analisamos os níveis hierárquicos propostos por Borba e Lisboa (2006) com 

as suposições das subculturas organizacionais de Schein (1996, 2009), encontramos 

semelhanças significativas entre as subculturas e os níveis hierárquicos. 

 A cultura do operador e o nível de execução, especificamente no caso estudado 

apresentam pontos de forte ligação, entre eles, a estreita evidência da ação de pessoas 

(operadores), ligados diretamente à produção de serviços no hospital. Confrontando 

informações contidas nos documentos da instituição, organograma e dossiê profissional, com 

as suposições da cultura do operador e as características do nível de execução, encontraremos 

relação nos seguintes segmentos: “A ação de qualquer organização é, no final, a ação das 

pessoas.”, “O conhecimento e a habilidade requeridos são locais e baseados na “tecnologia 

essencial” da organização. (SCHEIN, p. 185, 2009). Em relação ao nível de execução, “[...] o 

nível operacional, onde realmente o trabalho se desenvolve, com aplicação direta de 

tecnologia, equipamento e da ação direta do homem.” (BORBA e LISBOA, 2006). Quanto às 

categorias profissionais que se enquadram neste nível hierárquico, o organograma da 

instituição deixa clara a relação com o proposto por Borba e Lisboa (1996), sendo formados 

por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas e outros profissionais 

ligados diretamente a assistência. 

 Também se observa que os profissionais caracterizados como nível intermediário para 

Borba e Lisboa (2006), isto é que praticam e transformam as deliberações, apresentam relação 

direta com a cultura do engenheiro, que buscam solucionar enigmas e superar problemas 

(SCHEIN, 1996; 2009). Quando se observou a atividade dos Supervisores da instituição 

pesquisada, pode-se observar que embora sejam estes profissionais que realmente 

transformam as determinações da direção executiva em ações efetivas e eficazes, se observa 

em menor intensidade a utilização de tecnologia em busca de inovações. Tal característica é 

mais pontual, isto é, pode ser individualizada entre os supervisores, podendo haver relação 

com sua atividade fim. Por exemplo, o Supervisor de Tecnologia da Informação demonstra 

mais ações de inovação e utilização da ciência e tecnologia, quando comparado com outro 

supervisor assistencial que tem seu foco mais concentrado na manutenção das atividades e 

educação das equipes de base. 
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 Para o nível diretivo-executivo e deliberativo-decisorial, o organograma se apresentou 

de forma muito semelhante, diferenciando-se um pouco apenas, na questão do nível 

deliberativo-decisorial que é formado, neste caso, por representantes da comunidade 

fundadora da instituição, mas que não atuam de forma direta na elaboração da estratégia 

institucional. Esta situação corrobora com o próprio autor quando o mesmo afirma que “em 

hospitais privados, este nível se encontra muito achatado, comprimido pelo nível diretivo 

executivo, com posições que se confundem.”(BORBA; LISBOA, 2006, p. 172). Nas 

atividades do dia-a-dia, observou-se que a Direção executiva da instituição pesquisada possui 

uma estrutura semelhante ao nível diretivo-executivo, porém não é composta apenas por 

médicos e sim por uma gestão profissionalizada, composta por um superintendente da 

comunidade evangélica e diretores que tem como formação, enfermagem, médicina, 

administração e economia. As ações e atividades desenvolvidas corroboram com as atividades 

descritas por Borba e Lisboa (2006), como capacidade e autoridade gerencial executiva que 

dá forma e aplica o poder legitimado na esfera operacional e administrativa do hospital. 

4.4 RESULTADO DAS DIMENSÕES 

 Baseando-se na pesquisa de Hofstede (1991, 2001), os cálculos das dimensões foram 

efetuados conforme segue:  

4.4.1 Índice de Distância Hierarquica 

 A variável (afirmativa 01), refere-se a questão em que os empregados têm o receio de 

expressar divergência com seus gerentes. Utilizando-se os dados da frequência relativa da 

tabela 07, 08 e 09, constantes no anexo, obtidos por meio do software Excel, tem-se as 

seguintes contagens médias: 

Hospital 

04 x resposta 01 = 04 

15 x resposta 02 = 30 

32 x resposta 03 = 96 

11 x resposta 04 = 44 
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05 x resposta 05 = 25 

__________________ 

 Total   67                        199   199 / 67  = 2,97 

 

QUESTÃO 01: Empregados têm receio de expressar divergência com seus gerentes? 

 

Gráfico 1 - Distribuição frequência relativa da questão 01. 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Os dados constantes no gráfico 01, referem-se à frequência relativa das respostas 

conforme tabela 07 (anexo) . As maiores respostas foram que algumas vezes os empregados 

têm receio de discordar de seus superiores. Para a variável categórica (questão 34), na qual se 

indaga: “Sob a supervisão de qual tipo de gerente você prefereria trabalhar ?”, somam-se as 

porcentagens dos tipos 01 (autocrático) e 02 (paternalista) de supervisores.  
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QUESTÃO 34:  Sob a supervisão de qual tipo você prefereria trabalhar? 

 

Gráfico 2 - Distribuição frequência relativa da questão 34. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 Os dados encontrados constam na frequencia relativa da tabela 08 (anexo): 

Hospital : tipo 01 + tipo 02 = 16,41% 

 Apesar de o gráfico demonstrar que os empregados têm preferência para o tipo 03 (não 

consultivo), na fórmula de cálculo são usados as porcentagens dos tipos 01 (autocrático) e tipo 

02 (paternalista), conforme Hofstede (2001). 

 Para a variável categórica (questão 35), na qual se pergunta: “Qual tipo corresponde o 

mais próximo ao seu superior?” Utiliza-se a porcentagem do tipo 03 (não consultivo) de 

supervisor. 
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QUESTÃO 35: Qual corresponde o mais próximo ao seu supervisor? 

 

Gráfico 3 - Distribuição frequência relativa da questão 35. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Os dados encontrados constam na frequência relativa da tabela 09 (anexo): 

Hospital: tipo 03 = 52,23% 

 

 Baseando-se nos dados obtidos e aplicando-se a fórmula proposta por Hofstede 

(2001), tem-se: 

IDH = 135 – 25 (contagem média da questão 01) + (soma das porcentagens das respostas 1 e 

2 , da questão 34) – (a porcentagem das respostas 3, da questão 35). 

Hospital Pesquisado  

IDH = 135 – 25 (2,97) + 16 – 52 

IDH = 24, 75 

 Em uma escala de 0 (zero) a 100 (cem), na qual 100 representa alta concentração de 

poder, pode-se observar que o Hospital Santa Catariana de Blumenau tem um baixo índice de 

concentração de poder ou distância hierárquica, isto é, tem menor grau de aceitação, por 

aqueles que tem menor poder nas instituições de uma repartição desigual de poder. Está 

diretamente relacionada com a forma encontrada pelo grupo de lidar com o gerenciamento das 

desigualdades entre o indivíduos (HOFSTEDE, 1991).  Algumas características identificam a 
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baixa distância hierárquica, entre elas: a descentralização, minimização das desigualdades 

entre as pessoas, os privilégios e símbolos de status são mal vistos e o líder ideal é democrata 

e competente. 

 Em relação ao Brasil, este índice apresenta-se contrário a pesquisa realizada por 

Hofstede (1991), pois o Brasil, apresenta um resultado de 69 pontos, considerado com alta 

distância hierárquica, conforme observamos na figura 4. 

 

      

      Figura 4 - Comparativo Índice de Distância Hierárquica. 

      Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.4.2 Índice do Grau de Individualismo versus Coletivismo 

 Utilizando-se os dados da frequência relativa da tabela 10, 11, 12 e 13, constantes no 

anexo, obtidos por meio do software Excel, tem-se as seguintes contagens médias: 

Questão 07 – Viver em um meio agradável para si e para a sua família 

  

 Hospital 

 47 x resposta 01 = 47 

 18 x resposta 02 = 36 

 01 x resposta 03 = 03   

 00 x resposta 04 = 00 

 01 x resposta 05 = 05 

          __________________ 

 67                        91   91 / 67 = 1,36 

 

                                                                               Brasil      

      Menor Distância                                                                                                        Maior distância do             

do poder                                                                                                                        poder 

                                                                                   69                                               

                               0       HPB 24,75       50                             100     
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  QUESTÃO 07: Viver em meio agradável para si e para a sua família: 

 

Gráfico 4 - Distribuição freqüência relativa da questão 07. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

 De acordo com os dados descritos no gráfico, obtido na Tabela 10, constante no anexo, 

percebe-se que é de máxima importância para a maioria dos empregados viver em um meio 

agradável para si e para sua família. 

Questão 09 – Trabalhar com pessoas que colaboram uma com as outras. 

 Hospital 

 47 x resposta 01 = 47 

 19 x resposta 02 = 38 

 00 x resposta 03 = 00   

 01 x resposta 04 = 01 

 00 x resposta 05 = 00 

          ___________________ 

 67                         89 

  89 / 67 = 1,33 
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QUESTÃO 09: Trabalhar com pessoas que colaboram umas com as outras: 

 

Gráfico 5 - Distribuição freqüência relativa da questão 09. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Sobre a colaboração no local de trabalho, os dados apontaram que é de máxima 

importância para todos os respondentes que haja máxima colaboração. 

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

adequado, entre outros). 

 

 Hospital 

 23 x resposta 01 = 23 

 38 x resposta 02 = 76 

 06 x resposta 03 = 18   

 00 x resposta 04 = 00 

 00 x resposta 05 = 00 

          ___________________ 

 67                         117 

  117 / 67 = 1,75 
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QUESTÃO 13: Ter boas condições de trabalho (ventilação, iluminação, espaço de trabalho 

adequado, entre outros):  

 

Gráfico 6 - Distribuição freqüência relativa da questão 13. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 Sobre as condições de trabalho, de acordo com os percentuais exibidos no gráfico 06, 

é muito importânte para os empregados, ter boas condições de trabalho. 

Questão 19 – Ter um trabalho que possibilite a você hora suficiente para a sua vida pessoal ou 

familiar. 

 Hospital 

 34 x resposta 01 = 34 

 20 x resposta 02 = 40 

 12 x resposta 03 = 36   

 01 x resposta 04 = 04 

 00 x resposta 05 = 00 

          ___________________ 

 67                         114 

  114 / 67 = 1,70 
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QUESTÃO 19: Ter um trabalho que possibilite a você hora suficiente para sua vida pessoal 

ou familiar: 

 

Gráfico 7 - Distribuição frequência relativa da questão 19. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

 Percebe-se no gráfico 07 que os empregados dão máxima importância em ter um 

trabalho que lhes possibilite horas suficientes para a vida pessoal ou familiar. 

 Aplicando-se a fórnula conforme Hofstede (2001), tem-se: 

 

Hospital Pesquisado 

IDV = -27 (1,36) + 30 (1,33) + 76 (1,75) – 43 (1,70) – 29 

IDV = 34,08 

   

 

                                                          Brasil 

                                                          Individualismo 

 

           Coletivismo                    HPB 34,08        38                                                                         

                                            0                                        50                                          100 

 

  Figura 5 - Comparativo Índice de Coletivismo x Individualismo. 

  Fonte: Dados da Pesquisa                                                                                                                                                            
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 Com este resultado pode-se observar que o hospital, em uma escala de 0 (zero) para as 

coletivistas e 100 (cem) para as individualistas, é consideradas coletivistas. A cultura 

coletivista apresenta caracteristicas como a preocupação e ações em defesa dos interesses do 

grupo, família ou outros laços relevantes, considernado incompreensível um comportamento 

economico voltado para a satisfação dos interesses próprios. Outras características como, 

comunicação de elevado contexto, relação prevalente a tarefa e o sentido de que as pessoas 

pertencem a grupos ou coletividades que devem cuidar delas em troca de sua lealdade, são 

marcantes em uma sociedade coletivista 

 O Hospital apresentou 34 pontos, sendo que na pesquisa realizada por Hofstede (2001) 

o Brasil é considerado uma cultura coletivista (intermediário), apresentando um índice de 38 

pontos. As características demonstradas servem tanto para a instituição pesquisada como para 

o Brasil. 

 

4.4.3 Índice do Grau de Masculinidade versus Feminilidade 

 Baseando-se nos dados da frequência relativa da tabela 14, 15, 16 e 17, constantes no 

anexo, obtidos por meio do software Excel, tem-se as seguintes contagens médias: 

Questão 08 – Ter oportunidade de aumentar a sua remuneração: 

 Hospital 

 19 x resposta 01 = 19 

 39 x resposta 02 = 78 

 07 x resposta 03 = 21   

 02 x resposta 04 = 08 

 00 x resposta 05 = 00 

          ___________________ 

 67                         126 

  126 / 67 = 1,88 
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QUESTÃO 08: Ter oportunidade de aumentar a sua remuneração. 

 

Gráfico 8 - Distribuição freqüência relativa da questão 08. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

 Os resultados apontam que os empregados consideram de muita importância ter a 

oportunidade de aumentar sua remuneração, sendo que a segunda alternativa mais assinalada 

foi a de máxima importância. 

Questão 09 – Trabalhar com pessoas que colaboram umas com as outras 

 Hospital 

 47 x resposta 01 = 47 

 19 x resposta 02 = 38 

 00 x resposta 03 = 00   

 01 x resposta 04 = 04 

 00 x resposta 05 = 00 

          ___________________ 

 67                        89 

 89 / 67 = 1,33 
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QUESTÃO 09: Trabalhar com pessoas que colaboram umas com as outras. 

 

Gráfico 9 - Distribuição frequência relativa da questão 09. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Sobre a colaboração no local de trabalho, os dados apontaram que é de máxima 

importância para a maioria dos respondentes, sendo a segunda opção mais marcada a resposta 

de muita importância. 

Questão 15 – Ter segurança no emprego 

 Hospital 

 29 x resposta 01 = 29 

 27 x resposta 02 = 54 

 09 x resposta 03 = 27   

 02 x resposta 04 = 08 

 00 x resposta 05 = 00 

          ___________________ 

 67                         118 

 118 / 67 = 1,76 
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QUESTÃO 15: Ter segurança no emprego 

 

Gráfico 10 - Distribuição frequência relativa da questão 15. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 A maioria dos respondentes considera de máxima importância ter segurança no 

emprego, sendo a segunda questão mais marcada a de muito importante.  

 

Questão 16 – Ter a oportunidade de progredir para cargos melhores. 

 Hospital 

 27 x resposta 01 = 27 

 28 x resposta 02 = 56 

 09 x resposta 03 = 27   

 03 x resposta 04 = 12 

 00 x resposta 05 = 00 

          ___________________ 

 67                         122 

 122 / 67 = 1,82 
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QUESTÃO 16: Ter oportunidade de progredir no emprego. 

 

Gráfico 11 - Distribuição frequência relativa da questão 16. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Ascender na empresa é muito importante para a maioria dos respondentes, seguido de 

perto pela resposta de máxima importância, de acordo com o gráfico 11. 

 Aplicando-se os dados obtidos, conforme metodologia de Hofstede (2001), tem-se: 

 

Hospital Pesquisado 

MAS = - 66 (1,88) + 60 (1,33) + 30 (1,76) – 39 (1,82) + 76 

MAS = 13,54  

 

 O índice apresentado em uma escala que vai de 0 (zero), mais feminino a 100 (cem), 

mais masculino, mostrou que o Hospital Pesquisado, com os resultados obtidos, possuem 

acentuadas características femininas. As características desta dimensão, dão conta que, existe 

uma maior preocupação com a qualidade de vida, proteção aos mais fracos, menor 

discriminação entre os generos e um maior senso de solidariedade. Para este tipo de cultura o 

trabalho é visto como um fim, como um propósito de vida, por sua vez, definem-se papéis 

sociais sobrepondo relativamente os sexos: nem os homens, nem as mulheres necessitam 

tornarem-se ambiciosos ou competidores. (HOFSTEDE, 2001). 
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 O Brasil apresenta, nesta dimensão, conforme a pesquisa realizada por Hofstede 

(2001), 49 pontos com classificação intermediária, mas mesmo assim sendo considerado com 

caracteristicas feministas. Observa-se conforme gráfico xx, o quanto acentuado é o índice de 

feminilidade encontrado na instituição pesquisada. 

  

Figura 6 - Comparativo Índice Feminilidade x Masculinidade 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

4.4.4 Índice de Controle de Incerteza 

 Baseando-se nos dados da frequência relativa da tabela 14, 15, 16 e 17, constantes no 

anexo, obtidos por meio do software Excel, tem-se as seguintes contagens médias: 

 Utilizando-se os dados da frequência, segunda as respostas da questão 60, sobre as 

necessidades de regras na empresa, foi utilizado uma contagem média da frequencia das 

respostas que foram dadas em uma escala de 01 a 05, sendo 01 concordo muito e 05 discordo 

muito, a saber: 

Hospital 

03 x resposta 01 = 03 

48 x resposta 02 = 96 

11 x resposta 03 = 33 

05 x resposta 04 = 20 

00 x resposta 05 = 00 

Total   67                      152                                 

    152 / 67 = 2,26 

 

 

                                                                   Brasil 

         Feminilidade                                                                                                               Masculinidade          

 

                                       HPB 13,54           49 
                            0                                          50                                          100 
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QUESTÃO 60:   As regras da companhia devem ser quebradas – mesmo que o empregado 

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

 

Gráfico 12 - Distribuição frequência relativa da questão 60. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

 Percebe-se que a grande maioria dos respondentes, concordam em quebra 

parcialmente as regras da companhia se for necessário para o bem da empresa. 

 Com relação a questão 65, na qual se pergunta sobre quanto tempo se pensa em 

trabalhar para a empresa, o resultado foi obtido por meio de porcentagem de intenção de ficar 

menos de 05 anos na empresa (resposta 01 + resposta 02). 

 Hospital 

 02 x resposta 01 = 02 

 05 x resposta 02 = 10 

 38 x resposta 03 = 114   

 22 x resposta 04 = 88 

 67                        214 

 Hospital : resposta 01 + resposta 02 = 10,45% 
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QUESTÃO 65:  Quanto tempo pensa em trabalhar para a empresa? 

 

Gráfico 13 - Distribuição frequência relativa da questão 65. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

 Observa-se que a maioria dos respondentes pretendem ficar na empresa por mais de 05 

anos, sendo a segunda opção mais defendida a opção até a aposentadoria. 

 Para a questão 67 que se refere ao stress no trabalho, o resultado é obtido pela 

contagem média das respostas, como se segue: 

 Hospital 

 05 x resposta 01 = 05 

 08 x resposta 02 = 16 

 35 x resposta 03 = 105   

 15 x resposta 04 = 60 

 04 x resposta 05 = 20 

          ___________________ 

 67                         206 

 206 / 67 = 3,07 
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QUESTÃO 67: Sente-se frequentemente nervoso ou tenso durante o trabalho? 

  
Gráfico 14 - Distribuição frequência relativa da questão 67. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

  

 Com os dados demonstrados no gráfico, obtidos por meio de frequência, percebe-se 

um percentual relevante dos respondentes que sentem stress ou tensão algumas vezes durante 

o trabalho. 

 De acordo com Hofstede (1980), a fórmula para o cálculo é a seguinte: 

Controle da Incerteza = 300 – 30 (contagem média da questão 60) – (porcentagem sobre a 

intenção de ficar menos de 05 anos na empresa, questão 65) – 40 (contagem média sobre 

stress no trabalho, questão 67). 

 Aplicando-se a fórmula conforme Hofstede (1980), obtiveram-se os seguintes 

resultados: 

Hospital Pesquisado: 

Controle de Incerteza = 300 – 30 (2,27) – 10,45 – 40 (3,07) 

Controle de Incerteza = 98,65 

 Com este resultado, percebe-se que o hospital possue alto grau do controle de 

incerteza, caracterizando-se o grupo por necessidade de regras de comportamento, busca pela 

formalização e padronização dos processos, estabelecem rituais, utilizam planejamento de 

curtos e médios prazos, pois teme a incerteza do mercado futuro. Ainda, apresenta pouca 
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tolerância com a pontualidade assim como por padrões de comportamento fora do que é 

considerado normal (HOFSTEDE, 2001).  

 Altos índices de aversão à incerteza indicam que o grupo tem baixa tolerância e não 

está devidamente preparada para situações de imprevisibilidade. A busca por diminuição da 

incerteza resulta no surgimento de extensas formas de regulamentação e controle baseadas em 

leis, normas, regulamentos, etc. Existe a necessidade de estruturar a organização e até as 

relações humanas, sendo assim possível tornar os acontecimentos interpretáveis e previsíveis.  

 

 

 

                                                                                       Brasil 

         Menor Aversão                                                                                                           Maior Aversão 

à incerteza                                                                                                                 à incerteza 

                                                                                           76     HPB 98,65           
                                                                                                     

                           0                                           50                                          100 

 

Figura 7 - Comparativo Índice de Aversão à Incerteza 

Fonte: Dados da Pesquisa  

  

 O Brasil, apresenta 76 pontos na dimensão aversão à incerteza, sendo também 

categorizado como um país com alto índice de aversão à incerteza, as características 

mensionadas, servem tanto para a instituição hospitalar como para o Brasil.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta pesquisa teve como ponto norteador o seguinte problema de pesquisa: A cultura 

organizacional de uma instituição hospitalar brasileira, apresenta semelhanças/diferenças com 

a proposição de Hofstede (1980, 2001) para o Brasil, os três níveis de cultura de Schein 

(1996) e a estrutura do Hospital se enquadra na categorização de Borba e Lisboa (2006)?  

 Os reultados encontrados neste estudo, demonstram que as dimensões culturais 

estudadas: Distância do Poder (hierárquica), Grau de Individualismo ou Coletivismo, Grau de 

Masculinidade ou Feminilidade e Aversão a Incerteza, baseadas na pesquisa realizada por 

Hofstede (1980, 2001), apresentam diferenças e semelhanças, quando comparados aos dados 

obtidos na pesquisa da instituição hospitalar. Quanto as semelhanças, encontramos resultados 

próximos em relação as dimensões coletivismo versus individualismo (Brasil: 38 pontos, 

HPB: 34,08), ambos sendo considerados como coletivistas e entre a dimensão aversão à 

incerteza (Brasil: 76 pontos, HPB: 98,65), embora apresente uma diferença de 

aproximadamente 20 pontos, são identificadas como alta aversão à incerteza. As dimensões 

que apresentaram resultados considerados divergentes foram: distância ao poder (Brasil: 69 

pontos, HPB: 24,75), sendo que o Brasil apresenta uma maior distância ao poder, 

contrariamente no resultado da pesquisa hospitalar a característica encontrada é identificada 

como baixa distância ao poder e entre a dimensão masculinidade versus feminilidade (Brasil: 

49 pontos, HPB: 13,54), enquanto o Brasil tem seu resultado considerado intermediário, a 

instituição hospitalar apresentou de forma significativa valores considerados feministas.  

 Ainda sobre as diferenças, embora se tenha encontrado uma menor distância ao poder, 

cabe salientar que a pesquisa foi realizada tendo como amostra líderes de equipe, sejam eles 

diretores, supervisores e líderes de unidades, podendo haver um viés de pesquisa que para sua 

elucidação, necessitaria que a pesquisa fosse realizada em todo hospital.  
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Gráfico 15 - Comparativo das Dimensões Culturais Hofstede (1991), Brasil versus HPB. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Para as subculturas organizacionais de Schein (1996, 2009), observou-se que embora 

se encontre traços dos três tipos de cultura organizacional, a saber, cultura do operário, cultura 

do engenheiro e cultura do executivo, fica evidente a força da cultura do operador entre os 

pesquisados. Se levarmos em conta apenas o resultado do questionário desenvolvido sobre 

estas culturas, seria de forma maciça a tendência da cultura do operador, porém, por meio da 

observação participante pode-se evidenciar a presença das outras duas culturas, de forma 

estruturada nos níves de supervisão, cultura do engenheiro e de direção a cultura do 

executivo. 

 Quanto aos níveis hierárquicos de Borba e Lisboa (2006), após leitura do 

organograma,  dos dossiês dos profissionais e da observação participante, ficou evidente a 

semelhança da estrutura proposta com o que se encontra na instituição. Único porém, por 

assim dizer, se dá quanto a estruturação da direção executiva e conselho gestor do hospital em 

comparação com o nível deliberativo-decisorial e diretivo-executivo, proposto pelo autor, já 

explicado na análise dos dados. 

 

 Sobre os objetivos específicos, baseado no no objetivo geral descrito anteriormente, 

buscou-se:  

a) identificar as características da cultura organizacional de uma Instituição hospitalar 

conforme metodologia de Hofstede (1980) – distância do poder, individualismo 

versus coletivismo, masculinidade/feminilidade e aversão à incerteza;  
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 As dimensões culturais de Hofstede (2001), apresentados em seu estudo, quando 

comparadas aos resultados encontrados na instituição hospitalar pesquisada, estão 

esquemáticamente demonstradas, conforme a Figura 08: 

 

Figura 8 - Comparativo Estudo Hofstede (1991) Brasil com HPB. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Avaliando comparativamente cada uma das dimensões, podemos afirmar que quanto a 

dimensão coletivismo versus individualismo, a instituição pesquisada apresentou valores 

semelhantes a pesquisa realizada no Brasil, para a dimensão distância do poder o HPB 

 

                                                          Brasil 

                                                          Individualismo 

 

           Coletivismo                    HPB 34,08        38                                                                                                                                                                                                                                                               

                             0                                        50                                          100 

 

 

 

                                                                               Brasil      
         Menor Distância                                                                                                        Maior distância do             

do poder                                                                                                                        poder 

                                                                                   69                                               
 

                            0       HPB 24,75                 50                                          100     

 

 

 

                                                                                       Brasil 

         Menor Aversão                                                                                                           Maior Aversão 

à incerteza                                                                                                                 à incerteza 

                                                                                           76     HPB 98,65           
                                                                                                 

                             0                                           50                                          100 

 

 

 

                                                                   Brasil 

         Feminilidade                                                                                                               Masculinidade          

 

                                       HPB 13,54           49 
                            0                                          50                                          100 
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apresentou resultado contrário ao encontrado para o Brasil, isto é, foi classificado como uma 

cultura com menor distância ao poder. A dimensão aversão à incerteza, embora a instituição 

pesquisada tenha semelhança com o Brasil, apresentando uma maior aversão à incerteza, os 

valores encontrados para a instituição hospitalar chegam muito próximo do limite máximo 

estipulado. Finalmente para a dimensão masculinidade versus feminilidade, embora o Brasil 

seja classificado como uma cultura feminina intermediária, pois obteve a metade da 

pontuação, a instituição pesquisada apresentou valores muito próximo do mínimo 

estabelecido, firmando-se claramente como uma cultura feminista. 

 

b) identificar as similaridades e/ou diferenças encontradas entre as dimensões culturais 

de Hofstede (1980, 2001) – distância do poder, individualismo versus coletivismo, 

masculinidade/feminilidade e aversão a incerteza – em uma instituição hospitalar de 

Santa Catarina; 

 

 Os resultados mostram que após identificação das características da cultura 

organizacional de uma instituição hospitalar conforme metodologia de Hofstede (1980, 2001) 

– distância do poder, individualismo versus coletivismo, masculinidade versus feminilidade e 

aversão à incerteza, foram encontradas similiridades e diferenças entre as dimensões culturais.  

 Quanto as semelhanças, se observa, que as dimensões culturais individualismo versus 

coletivista e aversão à incerteza, apresentaram conformidade as características identificadas 

para o Brasil. A instituição hospitalar pesquisada se mostrou tão coletivista como o resultado 

encontrado para o Brasil, apresentando características específicas, onde as pessoas que 

pertencem a grupos ou coletividades devem cuidar delas em troca de sua lealdade. Sobre a 

dimensão cultural, aversão à incerteza, da mesma forma que a dimensão anterior, a instituição 

pesquisada obteve a mesma classificação apontada para o Brasil, isto é, com maior aversão à 

incerteza, embora, tenha obtido aproximadamente 20 pontos de diferença entre os valores. 

Sobre isto, pode-se dizer que cabe avaliar se as características, por conta desta diferença, 

possam ser mais acentuadas. 

 Referente as diferenças encontradas, destacam-se as dimensões culturais distância do 

poder e feminilidade versus masculinidade. Diferente do resultado encontrado no Brasil, 

classificado como um país com maior distância do poder, a instituição hospitalar na qual se 

desenvolveu a pesquisa, apresentou valores que a classificam como uma instituição com 
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menor distância do poder, que apresenta características como, desigualdade entre as pessoas é 

minimizada, a descentralização é comum e o chefe ideal é democrata e competente. Assim 

como a dimensão anterior, quando comparado a dimensão feminilidade versus masculinidade, 

o Brasil encontra-se em uma posição intermediária e a instituição hospitalar apresentou um 

resultado acentuado quanto a característica de feminilidade, isto é, caracterizada como uma 

sociedade feminina, onde há uma simpatia pelos mais fracos e uma importância maior das 

pessoas e das relações calorosas.   

 

c) as diferenças encontradas entre as dimensões culturais de Hofstede (1980, 2001) – 

distância do poder, individualismo versus coletivismo, masculinidade/feminilidade e 

aversão a incerteza, podem ser explicadas pelas características da proposição das 

subculturas de Schein (1996);  

 

 No que diz respeito à dimensão cultural de Hofstede (1980, 2001), distância do poder, 

na qual o HPB foi identificado como uma instituição que apresenta menor distância do poder, 

contrário ao resultado do Brasil, observa-se que entre as características que identificam esta 

dimensão encontramos indicação de comportamento como: a) as desigualdades entre as 

pessoas devem ser minimizadas; b) deve existir, e existe até certo ponto, uma 

interdependência entre quem tem mais poder e quem tem menos; c) os pais tratam os filhos 

como iguais; d) os filhos tratam os pais como iguais; e) os professores esperam que os alunos 

tenham iniciativa na sala de aula; f) os professores são especialistas que transmitem verdades 

impessoais; g) os alunos tratam seus professores como iguais; h) as pessoas com maior grau 

acadêmico têm valores menos autoritários que as pessoas de grau acadêmico inferior; i) a 

hierárquica nas organizações pressupõe uma desigualdade de papéis, estabelecida por 

conveniência; j) a descentralização é comum; l) diferenças salariais reduzidas entre a cúpula e 

a base; m) os subordinados esperam ser consultados; n) o chefe ideal é um democrata dotado 

e competente; o) os privilégios e símbolos de “status” são mal vistos.  

 Quando comparamos estas características com os pressupostos da cultura do operador, 

conforme Schein (1996, 2009), a saber: a) a influência da organização se baseia na ação das 

pessoas, sob a perspectiva de que o sucesso da organização depende do conhecimento, 

habilidade técnica, capacidade de aprender e do comprometimento das pessoas; b) o 

conhecimento e a habilidade necessários são “locais”, ou seja, faz parte do que se desenvolve 
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internamente na organização e são baseados na tecnologia principal da organização; c) não 

importa quão cuidadosamente projetado é o processo de produção ou quão cuidadosamente 

são especificadas as regras e rotinas, os operadores devem ter a capacidade de aprender a lidar 

com surpresas e ainda serem inovadores; d) a maioria das operações envolve 

interdependências entre os elementos separados do processo; consequentemente, os 

operadores devem ser capazes de trabalhar como uma equipe colaborativa, na qual 

comunicação, sinceridade, confiança mútua e comprometimento são altamente valorizados. 

 Quando analisamos as características da dimensão cultural identificada com a menor 

distância ao poder e os pressupostos da cultura do operador, pode-se observar alguns pontos 

que podem ajudar a entender o resultado. Inicialmente, chama a atenção a relação de 

identificação com pessoas, isto é, mais voltada a valores dos indivíduos ou grupos do que 

voltada a tecnologia ou questões financeira. Há valorização quanto ao conhecimento 

individual, mas de forma local, isto é, de forma contida, sem exacerbação. A descentralização 

é um caminho possível, assim como a necessidade de crescimento e possibilidade de ser 

inovador. O fato de estarmos discutindo esta situação em um grupo com tamanha 

peculiaridade, como os profissionais de saúde, nos remete a pensarmos que embora estejamos 

tratando de profissionais com cargo de liderança a essencia da atividade está diretamente 

direcionada ao atendimento de saúde  a pessoas com algum tipo de enfermidade.  

 Ainda, quanto as diferenças encontradas, quando comparado com os resultados do 

Brasil, a instituição hospitalar pesquisada foi classificada como um cultura com alto grau de 

feminilidade, sendo que as características desta dimensão, conforme Hofstede (1980, 2001), 

são: a) valores dominantes: atenção e cuidado pelos outros; b) os homens e as mulheres 

podem ser ternos; c) na família, tanto o homem como a mulher se ocupam dos fatos e dos 

sentimentos; d) rapazes e moças podem chorar, mas não beber; e) simpatia pelos mais fracos; 

f) o estudante médio constitui a norma; g) os insucessos escolares são incidentes menores; h) 

aprecia-se a simpatia dos professores; i) rapazes e moças estudam as mesmas matérias; j) 

trabalha-se para viver; l) os gestores apelam para a intuição e procuram o consenso; m) 

acentua-se a igualdade, a solidariedade e a qualidade de vida no trabalho; n) os conflitos são 

resolvidos por meio de negociação e do compromisso; o) todos devem ser modestos; p) 

Importância das pessoas e das relações calorosas. O que se observa é que talvez a explicação 

ocorra pelas características encontradas na instituição, isto é, devido ao seu caráter 

assistencial, há um espírito de grupo muitas vezes entoado pelos funcionários no sentido de 

que todos devem trabalhar em prol da segurança e melhoria dos processos que giram em torno 
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do cuidado ao paciente. Durante o período de realização da pesquisa, a instituição passava por 

um processo de acreditação hospitalar internacional, o qual prioriza o trabalho em equipe 

assim como a garantia dos processos de segurança ao paciente. Quando comparamos com as 

características das subculturas, conforme Schein (1996), apenas os pressupostos da cultura do 

operador, assemelham-se pois denotam questões de subjetividade com relação ao indivíduo e 

ao grupo. 

 Reforça-se assim os pressupostos da cultura do operador, características mais 

próximas do que as apresentadas para a cultura do engenheiro ou do executivo, schein (1986, 

2009), que apresentam, por exemplo, na cultura do engenheiro suposições como, “a natureza 

pode e deve ser dominada: O que é possível deve ser feito.” Ainda, “as pessoas são o 

problema – cometem erros e, sempre que possível, devem ficar fora do sistema.” E para a 

cultura do executivo, suposições como, “não é possível se obter dados confiáveis porque os 

subordinados dirão o que pensam e o que se acham que se deseja ouvir, então o CEO deve 

confiar cada vez mais em seu próprio julgamento.” 

 

d) as diferenças encontradas entre as dimensões culturais de Hofstede (1980, 2001) – 

distância do poder, individualismo versus coletivismo, masculinidade/feminilidade e 

aversão a incerteza, podem ser explicadas pela categorização dos níveis hierárquicos 

de Borba e Lisboa (2006); 

 

 Para responder a este objetivo específico, precisamos retomar a definição dos níveis 

hierárquicos propostos por Borba e Lisboa (2006), a saber: são eles: deliberativo-decisorial, 

diretivo-executivo, representados em nossa amostra pela direção executiva da instituição, 

intermediário, tendo como membros atuantes os supervisores e coordenadores de área e de 

execução, sendo representado pelos profissionais líderes de equipes. Devido às características 

da instituição pesquisada, utilizamos o nível diretivo-executivo como extensão do 

deliberativo-decisorial, sendo que está situação é prevista na maioria dos hospitais, conforme 

afirmam Borba e Lisboa (2006). As diferenças encontradas, quando comparamos a pesquisa 

realizada na instituição hospitalar com a realizada no Brasil, por Hofstede (1980) são 

fortemente evidenciadas nas dimensões índice de distância do poder e masculinidade versus 

feminilidade. Na questão anterior, evidenciamos as características de ambas as dimensões, 

sendo que, observou-se uma tendência dos resultados, apontando forte sinergia entre as 
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relações interpessoais de forma individual e com o grupo. Tanto as características da 

dimensão menor índice de distância do poder, como por exemplo, a minimização das 

desigualdades entre as pessoas e o poder descentralizado, assim como, na dimensão índice de 

feminilidade com suas características, atenção e cuidado pelos outros e acentuação da 

igualdade e solidariedade, lembramos que conforme Borba e Lisboa (2006) os hospitais 

privados brasileiros, em virtude de suas próprias características de origem, na maioria 

religiosa, sofrem fortes influências dessas características. Neste sentido, lendo as 

características e definições do nível deliberativo-decisorial e diretivo-executivo, encontramos 

relatos que podem dar direção a resposta do objetivo específico, pois são deste nível que  

emanam a política da empresa e sua filosofia de trabalho. A caracterização do hospital, sua 

cultura organizacional e sua maturidade funcional dependem das atitudes e posturas das 

pessoas que ocupam os cargos diretivos, os demais níveis, de forma resumida, praticam e 

transformam fisicamente as deliberações dos níveis decisórios. (BORBA e LISBOA, 2006). 

Outras afirmações que corroboram com o resultado encontrado, dizem que o hospital é uma 

organização eminentemente social, fundamentada no trabalho humano e com relacionamento 

efetivamente afetivos. (BORBA e LISBOA, 2006).           

 Quanto a observação participante, sugere-se que a mesma possa ser realizada por 

período de tempo mais extendido, assim como, por um profissional que ocupe cargo de menor 

escalão para evitar comportamentos do tipo “politicamente correto” por parte dos 

funcionários. Da mesma forma, se pode aplicar as recomendações para a realização de 

entrevistas, sejam formais ou informais, visto que, a questão hierárquica se faz presente no 

dia-a-dia. Para a análise de documentos, se recomenda a leitura prévia dos dossiês, pois foram 

de grande importancia para interpretação dos dados coletados durante a observação e 

entrevista dos pesquisados. 

 Devido a falta de pesquisa sobre cultura organizacional na área da saúde, por ser uma 

organização de extrema complexidade e principalmente por ter apresentado resultados que 

diferem da pesquisa realizada por Hofstede (1980), recomenda-se a ampliação dos estudos, 

sejam em outras organizações de saúde, assim como, a ampliação dos respondentes, isto é, 

envolver todos liderados em pesquisas futuras. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE A – Tabelas de Frequência 

 

 

ÍNDICE DE DISTÂNCIA HIERÁRQUICA 

 

 
Tabela 7 - Frequência das respostas da questão 01 

Empregados tem receio de expressar 

divergência com seus gerentes 
Frequência Relativa 

Muito Frequentemente 04 06% 

Freqüentemente 15 22% 

Algumas vezes  32 48% 

Raramente 11 17% 

Muito raramente 5 07% 

Total 67 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

 

 

 
Tabela 8 - Frequência das respostas da questão 34 

Sob a supervisão de qual tipo você 

preferiria trabalhar? 
Frequência Relativa 

Tipo 1 – Autocrático 0 - 

Tipo 2 – Paternalista 11 17% 

Tipo 3 – Não consultivo  37 55% 

Tipo 4 – Democrático 19 28% 

Total 67 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 9 - Frequência das respostas da questão 35 

Qual corresponde o mais próximo de 

seu supervisor? 
Frequência Relativa 

Tipo 1 – Autocrático 08 12% 

Tipo 2 – Paternalista 15 22% 

Tipo 3 – Não consultivo  35 52% 

Tipo 4 – Democrático 09 14% 

Total 67 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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ÍNDICE DO GRAU DE INDIVIDUALISMO/COLETIVISMO 

 

 

Tabela 10 - Frequência das respostas da questão 07 

Viver em um meio agradável para si e 

para a sua família  
Frequência Relativa 

De importância máxima 47 70% 

Muito importante 18 27% 

De moderada importância 01 1,5% 

De pequena importância 0 - 

De muito pequena importância ou 

nenhuma importância 

01 1,5% 

Total 67 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

 

Tabela 11 - Frequência das respostas da questão 09 

Trabalhar com pessoas que colaboram 

umas com as outras  
Frequência Relativa 

De importância máxima 47 70% 

Muito importante 19 28% 

De moderada importância 0 - 

De pequena importância 01 02% 

De muito pequena importância ou 

nenhuma importância 

0 - 

Total 67 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 12 - Frequência das respostas da questão 13 

Ter boas condições de trabalho 

(ventilação, iluminação, espaço de 

trabalho adequado, entre outros)  

Frequência Relativa 

De importância máxima 23 34% 

Muito importante 38 57% 

De moderada importância 06 09% 

De pequena importância 0 - 

De muito pequena importância ou 

nenhuma importância 

0 - 

Total 67 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

 

 

Tabela 13 - Frequência das respostas da questão 19 

Ter um trabalho que possibilite a você 

horas suficiente para a sua vida pessoal 

ou familiar  

Frequência Relativa 

De importância máxima 34 51% 

Muito importante 20 30% 

De moderada importância 12 17% 

De pequena importância 01 02% 

De muito pequena importância ou 

nenhuma importância 

0 - 

Total 67 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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ÍNDICE DO GRAU DE MASCULINIDADE/FEMINILIDADE 

 

 

Tabela 14 - Frequência das respostas da questão 08 

Ter oportunidade de aumentar sua 

remuneração.  
Frequência Relativa 

De importância máxima 19 28% 

Muito importante 39 58% 

De moderada importância 07 11% 

De pequena importância 02 03% 

De muito pequena importância ou 

nenhuma importância 

0 - 

Total 67 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

Tabela 15 - Frequência das respostas da questão 09 

Trabalhar com pessoas que colaboram 

umas com as outras  
Frequência Relativa 

De importância máxima 47 70% 

Muito importante 19 28% 

De moderada importância 00 - 

De pequena importância 01 02% 

De muito pequena importância ou 

nenhuma importância 

0 - 

Total 67 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 16 - Frequência das respostas da questão 15 

Ter segurança no emprego  Frequência Relativa 

De importância máxima 29 43% 

Muito importante 27 40% 

De moderada importância 09 14% 

De pequena importância 02 03% 

De muito pequena importância ou 

nenhuma importância 

0 - 

Total 67 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

Tabela 17 - Frequência das respostas da questão 16 

Ter oportunidade de progredir para 

cargos melhores  
Frequência Relativa 

De importância máxima 27 40% 

Muito importante 28 42% 

De moderada importância 09 14% 

De pequena importância 03 04% 

De muito pequena importância ou 

nenhuma importância 

0 - 

Total 67 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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ÍNDICE DO CONTROLE DA INCERTEZA 

 

 

 
Tabela 18 - Frequência das respostas da questão 60 

As regras da companhia devem ser 

quebradas mesmo que o empregado 

pense que está tendo as melhores 

intenções para com a empresa? 

Frequência Relativa 

Concordo muito 03 04% 

Concordo 48 72% 

Indeciso 11 17% 

Discordo 05 07% 

Discordo muito 0 - 

Total 67 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

 

 
Tabela 19 - Frequência das respostas da questão 65 

Quanto tempo pensa em trabalhar 

para a empresa? 
Frequência Relativa 

Dois anos no máximo 02 03% 

De dois a cinco anos 05 07% 

Mais de cinco anos 38 57% 

Até a aposentadoria 22 33% 

Total 67 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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Tabela 20 - Freqüência das respostas da questão 67 

Sente-se frequentemente nervoso ou 

tenso durante o trabalho?  
Frequência Relativa 

Muito Frequentemente 05 08% 

Freqüentemente 08 12% 

Algumas vezes  35 52% 

Raramente 15 22% 

Muito raramente 04 06% 

Total 67 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa 
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APÊNDICE B – Roteiro de Observação  

 

 

Roteiro de Observação: 

 Após leitura das suposições das três culturas, segundo Schein (1986, 2009), a saber, 

cultura do operador, cultura do engenheiro e cultura do executivo, foi elaborado um roteiro de 

observação, baseado no texto, onde se buscou encaixar as atitudes e tomadas de decisão dos 

pesquisados em cada uma das culturas.  

O líder, quando se encontra em suas atividades do dia-a-dia, na maioria das vezes tem seu 

comportamento: 

 Quando da necessidade de trabalho em equipe, é favorável ou não, entende que 

fortalece o grupo, prefere utilização de máquinas e tecnologia; 

 Quanto à gestão da sua unidade de trabalho, prioriza o cliente final, a utilização de 

equipamentos e tecnologias ou das questões financeiras; 

 Quanto à gestão da equipe de trabalho, prioriza a utilização de equipamentos, 

entrosamento da equipe ou o conhecimento dos indivíduos; 

 Quando há necessidade de elaboração de fluxos de trabalho, considera fundamental a 

participação dos funcionários de base, avalia primordialmente os riscos financeiros 

envolvidos ou prefere não envolver muitas pessoas; 

 Quanto ao compartilhamento de informações, confia nas informações dos pares, 

somente nas informações da minha equipe ou prefere não compartilhar; 

 Quando presta atendimento ao cliente, prioriza a segurança, é hábil quando se depara 

com imprevistos ou fica atento a riscos que possam causar prejuízos; 

 Na identificação de problemas, entende que, a principal causa é a falta de normas e 

regras, caso houvesse uma maior participação tecnológica o erro não teria acontecido 

ou entende que errar faz parte do processo multiprofissional; 

 Nas atividades diárias, prefere participar com seu ponto de vista, não leva em 

consideração a opinião dos subordinados ou foca-se na resolução do problema, pois 

considera um desafio pessoal; 

 Entendem que a ação da empresa é baseada na tecnologia, pessoas ou dos recursos 

financeiros; 

 No dia-a-dia, percebe-se que divide suas angústias com seus pares, com a equipe de 

trabalho ou se isola de forma introspectiva;  
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 Considera mais importante, a hierarquia, relação inter pessoal ou utilização de 

tecnologia para a gestão de pessoas; 

 Confia nos indicadores tecnológicos, nas informações da equipe ou não confia em 

ninguém; 

 Observa o conhecimento e habilidade de sua equipe como uma questão profissional 

individual, disponibilidade de investimentos ou avanços tecnológicos; 

 Entende que o direcionamento das atividades deve ser baseado no conhecimento e 

habilidade dos profissionais, nos avanços da ciência ou não deixando de observar a 

viabilidade econômica, acima de tudo; 

 Quando se depara com situações imprevistas, só acontecem por falta de confiança 

entre os elementos da equipe, dificilmente se sente preparado para atuar ou busca 

informações que devem estar escritas; 

 Quanto à tomada de decisão, prefere a nitidez e simplicidade, fica atento a viabilidade 

financeira, envolve a  equipe estimulando a interpretação dos mesmos; 

 Especificamente sobre a instituição pesquisada, o conhecimento científico é soberano, 

o trabalho em equipe é necessário ou nada acontece se não houver regras; 

 O sucesso da instituição dependerá da habilidade dos executivos, na aplicação da 

ciência e tecnologia de ponta ou habilidade e conhecimento das pessoas. 
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APÊNDICE C – Guia de perguntas para direcionamento da entrevista informal 

 

 

 Qual o seu entendimento sobre as “ações” da organização hospitalar em que 

trabalha?  

 Qual o alicerce para o sucesso da instituição hospitalar? 

 Para você, em que se baseiam os conhecimentos e habilidades necessárias para 

as equipes em uma instituição hospitalar? 

 Quais são as premissas básicas para a prestação do atendimento, quando levado 

em conta as regras e rotinas estabelecidas? 

 Qual o seu pensamento quando se depara com situações inusitadas? 

 O que você pensa sobre a realização de trabalho em equipe ou individualizado? 

 O que você considera fundamental para o gerenciamento das equipes de 

trabalho? 

 Qual critério você leva em conta para a realização dos procedimentos no seu 

ambiente de trabalho? 

 Qual a sua postura frente ao grupo quando se depara com dúvida sobre as 

atividades diárias? 

 Qual a sua preferência quanto as formas de resolver um problema? 

 Quais critérios são levados em conta para a determinação dos fluxos internos 

do hospital? 

 Quais são as principais fontes causadoras de problemas? 

 Quais são as prioridades de gestão da sua unidade de trabalho? 

 Qual a sua postura frente a equipe, quanto a disponibilização de informações? 

 Como líder, como você se sente frente as seus colegas pares, subordinados e 

superiores? 

 Qual é o caminho para o bom desenvolvimento da gestão? 

 Qual o seu posicionamento sobre a utilização de normas e rotinas, utilização do 

conhecimento cientifico e comprometimento individual? 

 Qual o seu posicionamento a respeito das informações proveniente de seus 

subordinados, colegas pares e superiores? 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Questionário de Pesquisa  

 

 

Informações pessoais 

 

Unidade da Empresa (setor): ___________________________________________ 

 
 

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 

Freqüentement

e 

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. 
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43 Ter um trabalho em que há uma aprendizagem contínua.      

 

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. 
     



 123 

64 A vida privada do empregado é também de interesse da empresa.      

 

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?      

 

 


