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RESUMO
A relação entre Valores Culturais (VC) e Valores Organizacionais (VO) tem carecido de
atenção por parte de estudiosos. Hofstede (1985), propôs a relação entre duas dimensões
culturais de Distância Hierárquica e Controle de Incerteza e modelos de organizações (Pirâmide
de Pessoas, Máquina Lubrificada, Família e Mercado), proposição essa que não foi testada
empiricamente. Os modelos de organizações mencionados guardam aparente relação com
valores organizacionais concorrentes e, consequentemente com tipos de cultura organizacional.
Tendo em vista que as pessoas que formam as organizações carregam consigo os valores
culturais formados desde a infância, este estudo teve como objetivo identificar o impacto dos
valores culturais no nível individual sobre os valores organizacionais concorrentes. A pesquisa
caracterizou-se explicativa. Os dados foram coletados por meio da aplicação de um questionário
eletrônico a uma amostra acidental de trabalhadores brasileiros, tendo resultado 203
respondentes cujas respostas foram consideradas válidas. O instrumento de pesquisa foi
constituído de três blocos: a) escala CVScale (Cultural Values Scale), escala construída para a
mensuração, no nível individual, de dimensões culturais; b) a escala OCAI (Organizational
Culture Assesment Instrument), para mensuração dos valores organizacionais concorrentes; c)
variáveis demográficas (idade e sexo) e funcionais (tempo de empresa e região em que atua).
Os dados foram tratados com estatística descritiva e inferencial. Os resultados mostraram que
a dimensão cultural Coletivismo impacta negativamente o tipo cultura Mercado e positivamente
a cultura Clã e esta, por sua vez, também é impactada positivamente pela dimensão cultural
Controle da Incerteza.
Palavras-chave: valores culturais; valores organizacionais; CVScale; OCAI

ABSTRACT
The relationship between Cultural Values and Organizational Values has not desserved enough
attention from scholars. Hofstede (1985), proposed a relationship between two cultural
dimensions of Power Distance and Uncertainty Avoidance, and organizational models
(Pyramid of people, Well-oiled machine; Family and Village Market), a proposition that has
not yet been empirically tested. The models of organizations maintain and apparent relationship
with competiong organizational values and, consequently with types of organizational culture.
People who outline the organizations carry with them the cultural values shped from childhood.
This study aimed to analyze the impact of cultural values at the individual level on competing
organizational values. The research was described as explanatory. Data was collected through
an eletronic questionnaire to a sample of Brazilian workers, resulting in 203 respondents, whose
answers were considered valid. The research instrument consisted of three blocks: a) CVScale
(Cultural Values Scale), a scale built for measruing, at individual level, of cultural dimensions;
b) the OCAI (Organizational Culture Assessment Instrument) scale, for the measurement of
competing organizational values; c) demographic variables (age and gender) and funcional
variables (company time and region in which it operates). The data was treated with descriptive
and inferential statistic. The results showed that the cultural dimension Colletivism negatively
impacts the Village Market culture type, and positively the Clan culture, and this, in turn, is
also positively impacted by the cultural dimension of Uncertainty Avoidance.
Keywords: cultural values; organizational values; CVScale; OCAI
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1 INTRODUÇÃO

Valores organizacionais constituem-se em um elemento central para o funcionamento de uma
organização. São fundamentais para a formação de sua identidade social e se relacionam com
diversos aspectos que a compõem, como por exemplo o comportamento e as atitudes de seus
trabalhadores (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004). Por serem compartilhados, funcionam como
mediadores de conflitos (MENDES; TAMAYO, 2001) e podem ser ainda mais fundamentais
em períodos de crise (HOFSTEDE, 1985). Os valores são essenciais para o alcance de objetivos
e metas de uma organização e podem definir até sua sobrevivência (TAMAYO; MENDES;
PAZ, 2000; HOFSTEDE, 1985).

Por ocuparem uma posição central na cultura de uma organização (TAMAYO; MENDES;
PAZ, 2000) vários estudos têm sido desenvolvidos para verificar a influência de VO em
diversos constructos relativos a organização, como por exemplo: estratégia (BADOVICK;
BEATTY, 1987; ENZ; 1989), liderança (ODOARDI, 2013), comprometimento de
trabalhadores (HENDEL; KAGAN, 2014) e criatividade organizacional (BEDANI, 2012).
Tem-se mostrado também o interesse também em relacionar valores organizacionais com outras
categorias do universo axiológico de valores, entre os quais Valores Pessoais (DE MELLO;
SANT’ANNA, 2015; BEURON; MADRUGA, 2013; VANDERSTUKKEN; PROOST; VAN
DEN BROECK, 2018) e Valores Culturais (HOFSTEDE, 1985).

Os Valores Organizacionais podem ser considerados uma transmissão dos Valores Pessoais de
seus fundadores, gestores e trabalhadores. Duas são as sustentações teóricas para essa
possibilidade: 1) uma organização é composta por indivíduos que possuem sistemas de valores
pessoais e 2) os fundadores de uma organização, ao cria-la, projetam nela seus princípios do
que é correto e desejável (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000; OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).
Em um levantamento de literatura, realizado nas bases de dados EBSCO, JSTOR, Web of
Science e Scopus, entre os meses de fevereiro e março do ano de 2018, foram buscados os
termos “valores organizacionais” e “organizational values” nos títulos dos trabalhos que
compõem as bases de dados pesquisadas e foi obtido o resultado de 234 (duzentos e trinta e
quatro) artigos. Destes, 27 (vinte e sete) relacionam Valores Organizacionais e Valores
Pessoais.
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Já a relação entre valores culturais e organizacionais tem recebido pouca atenção dos
pesquisadores. Do total de artigos identificados, o trabalho de Hofstede (1985) foi o único que
objetivou compreender a relação entre Valores Culturais e Valores Organizacionais. Hofstede
(1985) partiu da premissa de que as organizações possuem um sistema de valores que são, em
parte, reflexo dos Valores Culturais preferidos por seus fundadores e líderes, que por sua vez,
são reflexo dos Valores Culturais do país em que foram criados. Estes, enquanto crianças,
aprenderam de seus pais modelos de comportamento que são transferidos para as organizações.

A partir da relação entre duas dimensões de valores culturais, aversão a incerteza e distância de
poder, Hofstede (1985) propôs quatro modelos implícitos de funcionamento organizacional:
Pirâmide de Pessoas, Família, Mercado e Máquina Lubrificada. Pirâmide de pessoas, significa
uma cultura burocrática com base em alta distância do poder e alta evitação da incerteza, isto
é, alto controle da incerteza. O modelo Família está associado também à alta distância do poder,
mas a baixa evitação da incerteza. A combinação entre baixa distância do poder e alta evitação
da incerteza possibilitou o desenvolvimento do Máquina Lubrificada, uma cultura burocrática
com foco em processos e não em pessoas. Por fim, o último modelo, Mercado, refere-se a uma
cultura organizacional caracterizada por uma baixa distância hierárquica e baixa evitação da
incerteza.

Cameron e Quinn (2006), anos mais tarde, a partir de estudos sobre eficácia, também
desenvolveram quatro modelos de valores organizacionais, denominados valores concorrentes,
que apresentam algumas similaridades com os sugeridos modelos de funcionamento propostos
por Hofstede (1985). Os autores partem da relação entre as dimensões bipolares: orientação
para o ambiente interno versus ambiente externo, e orientação para controle versus
flexibilidade. Desta relação surgem os modelos Clã, Mercado, Hierarquia e Adhocracia.

O modelo Clã representa valores organizacionais que se orientam pelo público interno e
priorizam flexibilidade e liberdade. O modelo Mercado significa uma orientação focada no
ambiente externo à organização que prioriza estabilidade e controle. Adhocracia refere-se a um
modelo de funcionamento que privilegia a flexibilidade e liberdade, orientando-se pelo
ambiente externo. Por sua vez, o modelo Hierarquia apresenta valores organizacionais que
priorizam estabilidade e controle, tendo sua orientação no ambiente interno (CAMERON;
QUINN, 2006).
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A análise do estudo de Hofstede (1985) e Cameron e Quinn (2006) sugere duas similaridades
entre os modelos: 1) Hierarquia (CAMERON; QUINN, 2006) e Pirâmide de

Pessoas

(HOFSTEDE, 1985), onde ambientes organizacionais burocráticos, que dão ênfase a estruturas
rígidas de funcionamento e modelos de comportamento estáveis são representados e; 2)
Adhocracia (CAMERON; QUINN, 2006) e Mercado (HOFSTEDE, 1985), que representam
organização que possuem valores que sustentam ambientes flexíveis e inovadores, que
privilegiam a criatividade e o risco.

A proposição teórica de Hofstede (1985) e as similaridades possíveis entre os modelos por ele
propostos e os modelos de valores organizacionais concorrentes de Cameron e Quinn (2006)
reforçam a possibilidade da relação entre Valores Culturais e Valores Organizacionais. No
entanto, as dimensões Distancia de Poder e Controle da Incerteza parecem não ser suficientes
para explicar a relação entre valores culturais e valores organizacionais, estes tendo por base a
eficácia organizacional (valores concorrentes) propostos por Cameron e Quinn (2006),
sugerindo a importância de explorar a relação entre as diversas dimensões de valores culturais
e valores organizacionais concorrentes.

Tendo em vista que as dimensões de valores culturais propostas por Hosfeste (2001) tem sido
uma das mais empregadas para estudos que relacionam o constructo a outros, e que o modelo
de valores organizacionais concorrentes propostos por Cameron e Quinn (2006), tem por base
eficácia das organizações, este estudo propõe-se a investigar o seguinte problema de pesquisa:
Qual o impacto das dimensões valores culturais propostas por Hofstede (2001) e valores
organizacionais concorrentes propostos por Cameron e Quinn (2006)?

Este estudo tem como objetivo identificar o impacto dos valores culturais brasileiros sobre os
valores organizacionais concorrentes no Brasil. Os objetivos específicos deste estudo são
identificar os valores culturais dos respondentes que compõem; comparar os valores culturais
percebidos pelos respondentes de acordo com idade, sexo, tempo de empresa e região em que
trabalha; identificar os valores organizacionais concorrentes percebidos destes respondentes;
comparar os valores organizacionais concorrentes percebidos pelos respondentes com idade,
sexo, tempo de empresa e região em que trabalha; relacionar os valores culturais percebidos
pelos respondentes com os valores organizacionais concorrentes percebidos.
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A amostra deste estudo é composta por brasileiros que estejam inseridos no mercado de
trabalho. A relação entre Valores Culturais e Organizacionais Concorrentes, se comprovada,
poderá trazer implicações práticas principalmente na área de negócios internacionais. Será
possível conhecer a priori a relação entre a cultura de um país e a cultura das empresas nele
situadas, o que possivelmente trará mais clareza para a geração de diagnósticos e estratégias
mais assertivas em projetos empresariais que tenham caráter transcultural.

O referencial deste trabalho foi organizado em três (3) partes: 1) na primeira seção foi
apresentada a trajetória de estudos que abordam o tema valores organizacionais; 2) na segunda
seção foram apresentadas as sustentações teóricas da relação de valores pessoais e
organizacionais e os avanços teóricos e práticos, no Brasil, possibilitados por esta relação; 3)
por fim, são apresentadas teorias de valores culturais e a sua relação com valores
organizacionais, o que suporta teoricamente a decisão da construção deste estudo.

Após a apresentação do referencial teórico foram apresentados o problema e o modelo de
pesquisa, seguido dos procedimentos metodológicos seguidos para o alcance dos objetivos
deste estudo. Os resultados obtidos foram identificados e, por fim, discutidos.

18

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 DOS PRIMÓRIDOS DOS ESTUDOS DE VALORES ORGANIZACIONAIS AO
SÉCULO XXI

Entre os meses de fevereiro e março de 2018 foi realizado um levantamento de literatura sobre
estudos que abordam o tema valores organizacionais. Na busca pelos termos “valores
organizacionais” e “organizational values” nas bases de dados EBSCO, JSTOR, Web of
Science e Scopus, pode-se identificar 234 artigos, publicados entre os anos 1976 e 2018. Este
levantamento serviu como base para a construção deste capítulo que tem como objetivo
principal apresentar a trajetória percorrida pelos estudos em valores organizacionais até os dias
de hoje.

Artigos sobre valores organizacionais (VO), segundo a amostra, começaram a ser
desenvolvidos e publicados na década de 70 do século XX. O interesse em VO, neste período,
era como elemento da cultura de uma organização e já era compreendida sua capacidade de
facilitar boas práticas organizacionais (SMITH; ROGGEMA, 1979; 1980) e a sua relação com
valores individuais (BOWEN; 1979). Neste ponto inicial da trajetória de VO não se pode
observar taxonomias ou escalas de mensuração, e não havia também um conceito definido do
que seriam os valores de uma organização. Talvez por isto, apenas artigos que utilizam métodos
qualitativos foram identificados. Valores organizacionais eram passíveis de serem
compreendidos, nestes primórdios, como práticas organizacionais e suas possíveis
consequências como, por exemplo, descentralização de responsabilidades e estabilidade da
equipe de trabalho (SMITH; ROGGEMA, 1979; 1980).

Nos anos que se seguiram, que compuseram a década de 1980, já puderam ser identificados
artigos que buscavam a análise e identificação, por meios quantitativos, de VO, o que só foi
possível pela criação de escalas em bases teóricas distintas, que podiam ser valores individuais
- Rokeach (ENZ, 1989) e dados advindos de entrevistas semiestruturadas (BEATTY, 1988). Os
objetivos destas escalas também se apresentam distintos, podendo ser a mensuração de VO em
áreas específicas, como a da saúde (BARKER, 1989) e a mensuração da congruência entre
valores individuais e organizacionais (LIEDKTA, 1989). Estas escalas foram criadas
majoritariamente (75% destas, 3/4) em abordagens mistas de pesquisas, onde utilizou-se
métodos de pesquisa de cunho qualitativo e quantitativo.
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Além da criação de escalas, que sustentaram o surgimento de pesquisas por métodos
quantitativos e mistos nos anos posteriores, é relevante destacar que neste período já se fazia
presente um possível desmembramento do interesse em VO em três categorias de análise: 1)
interesse para relação de VO com aspectos da realidade organizacional que não envolvem
diretamente indivíduos, como estratégia (BADOVICK; BEATTY, 1987; ENZ; 1989) e
mudança organizacional (BARKER, 1989); 2) interesse na relação de VO com constructos que
abordam aspectos relativos ao comportamento e ações de trabalhadores (MORGAN;
CARNEY; 1885; BEATTY, 1988); 3) interesse na relação de valores organizacionais com
outras categorias do universo de valores, como culturais (HOFSTEDE; 1985), a congruência
entre valores pessoais e organizacionais (LIEDKTA; 1989) e pesquisas que estudam VO como
variável única de pesquisa.
O constructo “FIT”, que aponta para a congruência entre valores dentro de uma organização,
tinha como base uma preocupação prática. Esta preocupação parte da premissa de que a
congruência entre valores de membros de uma organização, e os valores organizacionais, se
relacionavam e esta relação poderia impactar, positiva ou negativamente, o desempenho
organizacional. Tendo isto em vista, em 1989, Liedkta gerou a primeira escala (identificada
neste levantamento de literatura) voltada para a mensuração desta congruência. Neste mesmo
período, Hofstede (1985) já buscava outra compreensão, o impacto de valores culturais em
valores organizacionais. Diferentemente do ocorrido com o constructo FIT, o interesse na
mensuração e análise da relação de valores culturais e organizacionais não se manteve ao longo
do tempo.

Neste momento do percurso (década de 80), algumas definições começaram a dar concretude
ao que vem ser os valores de uma organização. São princípios básicos (DEFOREST; LAZIO;
RAYDER, 1986); são crenças, compartilhadas e institucionalizadas ao longo do tempo, de
como é e como deveria ser uma organização (BADOVICK; BEATTY, 1987); definem o que é
sucesso para uma organização, em termos concretos para os empregados: “se você fizer assim
vai ter sucesso” (PRATT; KLEINER, 1989); São entendidos como prioridades ou preferências,
que são compartilhados por membros de uma organização. São crenças de um grupo que leva
a ações e objetivos (ENZ, 1989).
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Chegando nos anos 90, diferentemente das primeiras décadas do percurso de VO, há uma ênfase
em pesquisas de cunho quantitativo. Talvez permitida pela maior concretude da definição do
termo e pela criação de escalas de mensuração do constructo. Metade dos artigos encontrados
apresentam natureza metodológica quantitativa.

A relação de VO com outras categorias do universo de valores também ganhou destaque entre
os anos 1990 e 1999. Este destaque se deu pelo interesse na congruência (FIT) entre categorias
de valores (BOXX; ODOM; DUNN, 1991; BAGINSKI; KRAUSE, 1991) e pelo interesse por
mensurar e compreender valores organizacionais de uma área de atuação organizacional
específica, como Aquino (1995) que estudou VO em presídios, e Boxx, Odom e Dunn (1991)
que se debruçaram na busca por compreender os valores organizacionais especificamente em
organizações públicas.

Segundo Tamayo, Mendes e Paz (2000), Oliveira e Tamayo (2004) e Porto e Ferreira (2016)
foi nesta década (anos 90) que o interesse em se estudar VO aumentou e escalas para sua
mensuração foram construídas em maior número. Os resultados deste levantamento de
literatura vão ao encontro desta afirmativa. Os gráficos 1 e 2 apresentam dois aspectos da
evolução de VO, que se analisados em conjunto, apontam para esta possível compreensão da
década de 90 como um marco na trajetória de VO, sendo o gráfico 1 uma apresentação da
evolução, por décadas, da quantidade de artigos publicados e o gráfico 2 funcionando para
apresentação desta evolução utilizando como lente de observação as metodologias utilizadas
pelos 225 (duzentos e vinte e cinco) artigos analisados.
Gráfico 1 – Número de artigos publicados VO por Décadas

Nº Artigos Publicados VO (Décadas)
123
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4
1976-1979

14

20

1980-1989

1990-1999

Fonte: Elaborado pelo autor.

2000-2009

2010-2018
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Gráfico 2: Trajetória VO (Metodologia)

TRAJETÓRIA VO: METODOLOGIA
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Observando os gráficos 1 e 2 nota-se que após os anos 90 o número de artigos publicados
aumentou consideravelmente. E, concomitantemente a isto, métodos quantitativos passaram a
ser amplamente utilizados. A partir deste período, VO como constructo passou a ser estudado
tanto por abordagens quantitativas como por abordagens qualitativas, o que pode ser um dos
fatores do significativo aumento de publicações a partir dos anos 2000.

Observando o gráfico 2, é possível notar que a partir dos anos 2000 há uma equiparação no
número de artigos publicados sobre VO de natureza quantitativa e qualitativa. Esta equiparação
pode ser também identificada no gráfico 3, que apresenta o panorama geral referente a
metodologia utilizada pelos estudos da amostra. É importante ressaltar que em 9 (nove) dos 234
(duzentos e trinta e quatro) artigos não foram identificadas suas naturezas metodológicas.
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Gráfico 3: Metodologia Utilizada
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

A primeira década do Século XXI, no que tange os estudos em VO, pode ser caracterizada pela
diversidade das abordagens e relações identificadas. O constructo passou a ser relacionado
quantitativamente com diversos aspectos da realidade organizacional como performance dos
trabalhadores (TJOSVOLD; COLEMAN, 2003), workalism (BURKE, 2001), inovação
(KHAZANANCHI; LEWIS; BOYER, 2007) e ética empresarial (THYSSEN, 2009). Neste
período, já estavam disponíveis e validadas escalas para a mensuração de VO: Competing
Values Framework (CAMERON; QUINN, 1999), Hofstede (1990) e as escalas brasileiras
Inventário de Valores Organizacionais (IVO), baseada na teoria de valores culturais de
Schwartz (1999), e o Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO) de Oliveira e
Tamayo (2004), escala desenvolvida a partir da teoria de Valores Individuais de Schwartz
(1992).

Porém, os avanços que trouxeram a construção e validação destas escalas, que poderiam sugerir
um nível de maturidade e uma consequente estagnação, não cessaram. Novas buscas por formas
de mensuração de valores organizacionais são marcas características dos anos 2000, como
apresenta o gráfico 4. Exemplo disto, são as criações de escalas específicas para a congruência
dos valores organizacionais e familiares (KATRINLI; ATABAY; GUNAY, 2006), para a
mensuração da relação de VO e produtividade (DOBNI; RITCHIE; ZERBE, 2000) e para
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comparação de valores organizacionais entre os setores públicos e privados (WAL; RUBERTS,
2008).

Por outro lado, observando as pesquisas que utilizaram métodos qualitativos nesta primeira
década do Século XXI, nota-se uma preocupação por compreender os valores presentes em
organizações específicas como a universidade de Ohio (SAFRIT; CONKLIN; JONES, 2003) e
por estudos que compreendiam (ou buscavam compreender) a diferença dos valores
organizacionais pelo contexto da organização e de seus membros, como Berkout e Rowlands
(2007) que faz seu estudo focado em organizações localizadas em Ontario, Alcázar, González
e Torres-Oliveira (2009) que objetivam compreender valores organizacionais em um centro
médico em Andalusia e Yaghi (2009) que fez sua pesquisa em organização sem fins lucrativos
ligadas a religião muçulmana.

Entre os anos 2000 e 2009, também pôde-se identificar os primeiros estudos brasileiros sobre
VO. A análise específica destes estudos permite o posicionamento de destaque das teorias de
valores individuais e culturais de Shalom Schwartz (1992; 1999), por terem sido estas utilizadas
como bases teóricas das escalas de mensuração criadas por Álvaro Tamayo e colaboradores
(2000; 2004), estas por sua vez amplamente utilizadas por estudiosos brasileiros. Estes
estudiosos, neste período, buscaram a mensuração da relação de VO com comprometimento
afetivo (TAMAYO, 2005), burnout (BORGES; ARGOLO; BAKER, 2016) e criação de
conhecimento organizacional (MIGUEL; TEIXEIRA, 2009).
Nos últimos 8 (oito) anos – 2010 a 2018, pode-se perceber uma acentuação da diversidade como
característica da trajetória dos valores organizacionais (em relação a abordagens e constructos
relacionados) e um aumento no número de criações de escalas, como apresenta o gráfico 4:
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Gráfico 4 – Número de Escalas Criadas por Ano

VO: NÚMERO DE ESCALAS CRIADAS (ANO)
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

No que tange escalas brasileiras construídas neste período, identifica-se a Escala de Valores
Organizacionais baseada na Teoria de Schwartz (1999). Foi concordando com Tamayo, Mendes
e Paz (2000) - de que estão nos valores culturais a base teórica mais adequada para a construção
de uma escala de mensuração de VO - que Porto e Ferreira (2016) desenvolveram a referida
escala.

Nesta última década (2010-2018), Valores Organizacionais foram massivamente abordados
para a congruência entre valores individuais e organizacionais (THIEL; 2010;
VANDERSTUKKEN; PROST; BROECK, 2018), identificando assim uma continuidade do
interesse em FIT ao longo do tempo.

Porém, foram também realizados e publicados estudos que buscavam compreender a relação
de VO com constructos distintos entre si, como liderança e comprometimento (ODOARDI,
2013), performance (OZCELIK; MERYEM; UYARGIL, 2015), aprendizagem (VARGAS,
2013), absenteísmo (JOURDAIN; CHÊNEVERT, 2015), espiritualidade (JULIÃO; SANTOS;
PAIVA, 2017), responsabilidade social corporativa (KHANDEWAL; MOHENDRA, 2010),
estratégia (DAMIÃO; VIEIRA; SPERS; CASTRO, 2017), inovação (BAURREN; ESHUIS;
BRESSERS, 2015).

Notando esta distinção entre os constructos que foram relacionados com VO ao longo dos anos,
se fez útil uma categorização para melhor análise da trajetória de VO por suas relações. Assim,
por uma análise dos títulos dos 234 artigos identificados, pode-se depreender três categorias de
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análise: 1) artigos que relacionam VO com aspectos da realidade organizacional que não
envolvem diretamente indivíduos, intitulada “gestão organizacional”; 2) interesse na relação de
VO com constructos que abordam aspectos relativos ao comportamento e ações de
trabalhadores, intitulada “gestão foco pessoas”; 3) interesse em abordar VO como variável
única de pesquisa, a relação de VO com outras categorias do universo de valores, como culturais
e pessoais, e a congruência entre valores pessoais e organizacionais (FIT), intitulada “Valores
e Fit”. O gráfico 5 apresenta a composição da amostra deste estudo tendo como lente de análise
estas categorias e o gráfico 6 apresenta um comparativo destas categorias ao longo do tempo.

Gráfico 5: Composição Amostra por Categoria de Análise

ESTUDOS EM VO: CATEGORIAS
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Fonte: Elaborado pelo autor.
Gráfico 6: Comparativo Categorias – Década a Década
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Pela descrição da trajetória de VO, descrita acima década por década, e a análise dos gráficos
5 e 6, se faz possível a observação de que este constructo vem sendo relacionado ao longo dos
anos com distintos constructos, relativos a diferentes aspectos da realidade organizacional.
Porém, é possível observar um padrão: o interesse contínuo e crescente na relação de VO com
outras categorias do universo axiológico de valores e como variável única de estudo.

Seja pelo interesse na congruência entre estas categorias, iniciado na década de 1980, e
principalmente pelo interesse em relacionar VO com valores pessoais, a relevância da categoria
“Valores e Fit” se manteve ao longo do tempo e aumentou nos últimos anos. A relação de VO
e Valores Culturais, no entanto, parece ser menos estudada.

Nos capítulos que seguem, serão apresentadas relações teóricas e práticas entre VO e Valores
Pessoais e, por fim, relações teóricas entre Valores Culturais e Organizacionais que constroem
a pertinência em se abordar a relação entre estes dois constructos.

2.2 DOS VALORES PESSOAIS AOS VALORES ORGANIZACIONAIS

A relação entre Valores Pessoais e Organizacionais, como apresentado no primeiro capítulo
deste estudo, tem sido amplamente estudada e debatida. Oliveira e Tamayo (2004) sugerem que
é lógico abordar esta relação pois as crenças e as motivações presentes nos indivíduos que
compõem a organização (fundadores, gerentes, trabalhadores) coexistem com as crenças e
motivações da própria organização. Só este fato, segundo os autores, seria argumento suficiente
para se estudar a relação entre Valores Pessoais e Organizacionais. Oliveira e Tamayo (2004),
porém, vão além e sugerem que os Valores de uma organização são uma transferência de
princípios e metas dos indivíduos que a compõem.

Nesta seção conceituações de Valores Pessoais e Valores Organizacionais, duas categorias do
universo axiológico de valores, e as relações teóricas e práticas entre estes dois constructos são
apresentadas.

2.2.1 Teorias de Valores Pessoais

Schwartz e Bilsky (1987) na busca por esclarecer os Valores Pessoais identificaram cinco
características comumente encontradas em diversas definições do termo: 1) são princípios e
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crenças; 2) pertencem a fins desejáveis e a formas de comportamento, concomitantemente; 3)
transcendem situações ou ações específicas; 4) são orientadores para a seleção e avaliação de
comportamentos, ações e pessoas; 5) ordenam-se em um sistema, por importância, em
comparação com outros valores.
Valores Pessoais podem ser definidos, portanto, como “princípios ou crenças, sobre
comportamentos ou estados de existência, que transcendem situações específicas, que guiam a
seleção ou a avaliação de comportamentos ou eventos e que são ordenados por sua importância”
(SCHWARTZ; BILSKY, 1987, p.551).

Segundo Schwartz (1992), a fonte destes princípios e crenças encontra-se em três necessidades
universais dos indivíduos: biológicas; referentes a interação social; e de preservação da espécie
humana e do bem-estar dos grupos. Os valores são formados na motivação dos indivíduos em
satisfazer estas necessidades universais. O indivíduo, para lidar bem com a realidade que o
cerca, deve encontrar respostas satisfatórias para si e adequadas para o coletivo. (OLIVEIRA;
TAMAYO, 2004).

Essa adequação das respostas entre o indivíduo e os coletivos que o cercam ocorre na relação
entre as características genéticas (GOUVEIA, 2008) presentes nas pessoas e as características
das relações sociais destes coletivos. Relações entre indivíduos e estes coletivos podem ser
convergentes ou conflituosas, isto porque todo indivíduo nasce propenso a responder as
demandas apresentadas a ele de determinada maneira. Os coletivos funcionam como
legitimadores desta propensão, compreendendo-a como correta ou não (SCHWARTZ, 1992;
OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).

Partindo da premissa que as necessidades universais dos indivíduos, e a motivação por
satisfazê-las, são fonte dos valores pessoais, Schwartz (1992) gera uma tipologia, que apresenta
motivações distintas para respostas àquelas exigências universais. Cada uma destas motivações
sustenta nos indivíduos atitudes, ações e percepções de realidade. Os dez itens que compõem
a tipologia de Schwartz (1992) são estes: Autodeterminação; Estimulação; Hedonismo;
Realização; Poder; Benevolência; Conformidade; Tradição; Segurança e Universalismo
(OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).
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Schwartz (1992) aponta que estes dez tipos motivacionais estão presentes em todos os
indivíduos. Gouveia e colaboradores (2001) contribuindo neste sentido sugerem que o ponto
central da teoria de Schwartz (1992) não são os valores pessoais, mas sim as motivações que os
sustentam. Estas motivações também funcionam como fator ordenador dos valores, por estarem
nelas a intensidade que é dada a cada tipo de valor. Assim, todos os indivíduos possuem todas
as motivações que sustentam respostas concretas a necessidades biológicas, de interação e
preservação do grupo. O que diferencia uma pessoa, portanto, não é a presença das motivações,
mas a intensidade de como são apresentadas (SCHWARTZ, 1992).

Esta intensidade é definida pela carga genética (GOUVEIA, 2008) do indivíduo e pela maneira
como os coletivos que cercam o indivíduo compreendem suas motivações. Dito de outra forma,
caso um indivíduo nasça propenso a uma motivação que é compreendida como adequada pelo
grupo, esta motivação se apresentará de maneira mais intensa nele. A lógica oposta é também
compreendida como correta. Caso um indivíduo tenha dentro de si motivações que são
entendidas como não adequadas pelo coletivo, possivelmente esta maneira de resposta perderá
sua intensidade (ROKEACH, 1973; SCHWARTZ, 1992).

No quadro 1 são identificadas as metas que definem cada valor (tipo motivacional) apresentado
por Schwartz (1992) e as necessidades geradoras destas metas e motivações.
Quadro 1 – Metas que definem os tipos de valores básicos de Schwartz (1992)
Tipo Motivacional
Hedonismo
Realização
Poder social
Autodeterminação
Estimulação
Conformidade

Tradição
Benevolência
Segurança

Metas que o definem
Prazer e gratificação sensual para si
mesmo
Sucesso pessoal obtido através da
demonstração de competência
Controle sobre as pessoas e os
recursos
Independência de pensamento, ação
e opção
Excitação, novidade, mudança,
desafio
Controle de impulsos e ações que
podem violar normas sociais ou
prejudicar os outros
Respeito e aceitação dos ideais e
costumes da sociedade
Promoção do bem-estar das pessoas
íntimas
Integridade pessoal, estabilidade da
sociedade, do relacionamento e de
si mesmo

Necessidades Geradoras
Biológicas
Interação Social e Funcionamento
do grupo
Interação Social e Funcionamento
do grupo
Interação social e Biológicas
Biológicas
Interação Social e Funcionamento
do grupo
Funcionamento de grupo
Funcionamento do grupo, Interação
Social e Biológicas
Funcionamento de grupo, Interação
Social e Biológicas
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Universalismo

Tolerância,
compreensão
e
promoção do bem-estar de todos e
da natureza.
Fonte: Adaptado Melo (2010).

Funcionamento
Biológicas

de

grupo

e

Nota-se no quadro 1 que a maioria dos tipos de motivação exprimem o interesse pela satisfação
de mais de uma necessidade concomitantemente. Os tipos benevolência e segurança expressam,
como exemplo, interesses de satisfação de todas as três exigências universais. Isto só é possível
por não serem os valores respostas concretas a uma necessidade e sim princípios e crenças que
motivam estas respostas, que podem ser atitudes e ações, por exemplo (SCHWARTZ, 1992;
OLIVEIRA; TAMAYO, 2004; SCHWARTZ ET AL, 2012).

Além da tipologia apresentada no quadro 1, Schwartz (1992) demonstrou dois aspectos das
relações entre os tipos motivacionais apresentados, identificando-os em uma estrutura circular,
quais sejam: 1) compatibilidades e conflitos entre os tipos motivacionais e 2) quem a expressão
do tipo motivacional interessa, podendo ser o indivíduo, o coletivo ou a ambos. Os interesses e
motivações do indivíduo são priorizados nos tipos de valores autodeterminação, estimulação,
hedonismo e poder. Os valores que representam os interesses para o coletivo são benevolência,
tradição e conformidade. Os que estão a serviço de ambos os interesses são universalismo e
segurança (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).

Já no aspecto da relação compatibilidades e conflitos foi possível identificar duas dimensões
bipolares: abertura a mudança versus conservadorismo e autopromoção versus auto
transcendência (SCHWARTZ, 1992).

A dimensão abertura a mudança versus conservação representa os tipos motivacionais que
exprimem interesses de liberdade, de pensamento e ação (estimulação; autodeterminação;
hedonismo) no polo abertura a mudança, e em outra ponta, no polo conservadorismo, as
motivações que representam os interesses para permanência de práticas tradicionais, de controle
de ações em prol do coletivo e manutenção de ações e comportamentos (segurança,
conformidade e tradição) (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).

Por sua vez, a dimensão que polariza autopromoção e autotranscendência contrasta motivações
que privilegiam o sucesso e a realização de metas individuais (poder; realização; hedonismo)
daquelas que expressam interesses para uma boa relação com os grupos com o qual o indivíduo
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se relaciona e com a natureza que o cerca (universalismo e benevolência). Nota-se que o tipo
motivacional hedonismo está presente em dois polos: autopromoção e abertura a mudança.

A estrutura circular que permite estas análises é apresentada na figura 1:

Figura 1: Estrutura da dinâmica de valores pessoais e apresentação de duas dimensões bipolares

Fonte: Schwartz (1992)

Voltando ao ponto relativo a expressão dos interesses e dos interessados, é importante destacar
que as motivações que levam a respostas com foco em interesses do indivíduo estão na metade
esquerda da estrutura circular apresentada na figura 1. Os interesses que expressam os interesses
coletivos estão apresentados na parte direita da estrutura (SCHWARTZ, 1992).

A teoria de valores básicos trouxe avanços aos estudos dos valores em geral. Um destes avanços
é consequência do caráter transcultural do trabalho de Schwartz e colaboradores (GOUVEIA;
MARTINEZ; MEIRA; MILFONT, 2001), que se mostrou uma estrutura consistente com
amostras de diferentes culturas (SAMBIASE; TEIXEIRA; BILSY; DE ARAUJO; DE
DOMENICO; 2014). Schwartz et al (2012) afirmam que milhares de estudos foram realizados
utilizando esta teoria de valores básicos de Schwartz (1992). Muitos destes buscando entender
atitudes, opiniões, comportamentos, personalidade e características intrínsecas no indivíduo.
(SCHWARTZ ET AL, 2012).

Entendendo a abrangência e utilidade de sua teoria, e também uma necessidade de aprimora-la,
Schwartz em conjunto com pesquisadores de diversos países, avança em seu trabalho e propõe
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uma tipologia composta por dezenove tipos motivacionais. Este refinamento traz também
compatibilidades e conflitos entre as motivações, os identifica como sendo expressões de
conservação ou crescimento e o foco de cada tipo motivacional, que pode ser nos interesses do
indivíduo ou coletivo (SCHWARTZ ET AL, 2012).

Os tipos de valores pessoais e a conceituação de cada um são apresentados a seguir
(SCHWARTZ ET AL, 2012, p.669, tradução nossa):
•

Autodeterminação de pensamento: liberdade para promover suas próprias ideias e
habilidades.

•

Autodeterminação de ações: liberdade para determinar suas ações.

•

Estimulação: excitação, novidade e mudança

•

Hedonismo: prazer e gratificação sensual

•

Realização: sucesso de acordo com padrões impostos socialmente

•

Poder-Domínio: poder ao exercer controle sobre outras pessoas

•

Poder-Recursos: poder ao exercer controle sobre recursos sociais e materiais

•

Face: segurança e poder por manter uma imagem pública e para evitar humilhações

•

Segurança-Personalística: segurança para o ambiente mais próximo ao indivíduo

•

Segurança-Sociedade: segurança e estabilidade para a sociedade de maneira mais
ampla

•

Tradição: manutenção e preservação de tradições culturais, familiares e religiosas

•

Conformidades-Regras: obediência a regras, leis e obrigações formais

•

Conformidade-Interpessoal: evitação de prejudicar ou perturbar outras pessoas

•

Humildade: reconhecer-se como insignificante perante a grandeza do mundo

•

Benevolência para confiabilidade: ser um membro confiável nos grupos que faz
parte

•

Benevolência para cuidado: devoção para o bem-estar dos membros dos grupos que
faz parte

•

Universalismo-Preocupação com indivíduos: comprometimento com a igualdade,
justiça e proteção para todas as pessoas.

•

Universalismo-Natureza: preservação do meio-ambiente.

•

Universalismo-Tolerância: aceitação e entendimento daqueles que pensam
diferente.
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Como dito, esta tipologia e suas conceituações são entendidas como um refinamento da Teoria
de Valores Básicos de Schwartz (1992). Porém, tendo em vista o objetivo principal deste
estudo, não se pode encontrar, por um levantamento de literatura, instrumentos de pesquisas
que visam mensurar valores organizacionais baseados nesta nova tipologia e conexões com os
constructos Valores Organizacionais e Valores Culturais.

Já o trabalho anterior de Schwartz (1992) permitiu um importante avanço nos estudos que
abordam o tema valores nas organizações. Exemplo deste avanço pode ser identificado no
Brasil. Na premissa de que um instrumento para mensuração de valores organizacionais
precisaria estar fundamentado em uma sólida base teórica, Oliveira e Tamayo (2004) constroem
o Inventário de Perfis de Valores Organizacionais (IPVO), baseados na teoria de Schwartz
(1992). Este instrumento é comumente utilizado em estudos que abordam o tema Valores
Organizacionais. A seguir, serão apresentados pontos de contato teóricos e práticos, entre
valores organizacionais e pessoais, que sustentaram a decisão de Oliveira e Tamayo (2004) de
utilizar como base uma teoria de Valores Pessoais.

Antes de focarmos na relação entre Valores Pessoais e Organizacionais, cabe relembrar que
para Oliveira e Tamayo (2004), a coexistência destes na rotina organizacional é suficiente para
justificar a importância de pesquisas que busquem mensurar Valores Organizacionais
utilizando como base teórica os Valores Pessoais. Esta coexistência é explicada no
entendimento de que valores pessoais são universais e logo estão presentes nos fundadores,
gestores e trabalhadores de qualquer organização (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).

2.2.2 Relações Teóricas entre Valores Pessoais e Valores Organizacionais

Oliveira e Tamayo (2004) buscando dar concretude a pertinência de se abordar Valores
Organizacionais em uma base teoria de Valores Pessoais apresentam aspectos teóricos e
práticos desta coexistente relação que baseiam a decisão de construção de um instrumento de
Valores Organizacionais baseado em Valores Pessoais.

Os autores sugerem haver similaridades na estrutura conceitual e nas funções dos Valores
Pessoais e Organizacionais. Apontam um compartilhamento de várias características gerais
entre os constructos, o que aproxima as estruturas conceituais destas duas categorias do
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universo axiológico de valores. Neste sentido, tantos valores organizacionais como pessoais são
compostos por aspectos motivacionais, cognitivos e sociais (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).

Os constructos se aproximam pelo aspecto motivacional por serem ambos motivadores de ações
e comportamentos. Os valores pessoais e organizacionais funcionam como guias e motivadores
para o alcance de metas para determinadas respostas, que se apresentam como satisfatórias e
adequadas (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).

Ambos os fenômenos ocorrem também por um aprendizado, das pessoas e das organizações.
Este aprendizado é acumulado ao longo do tempo. Na busca por respostas esses atores sociais
(indivíduo e organização) aprendem e transmitem seus aprendizados sobre o que é correto de
se fazer e qual meta deve ser privilegiada. Logo, há similaridades também pelo aspecto
cognitivo destes constructos (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).

O sistema de ordenamento dos valores pessoais e organizacionais também se assemelham. A
dinâmica que leva a priorização e desconsideração de valores organizacionais e pessoais são
semelhantes (SCHWARTZ ET AL, 2012). Pessoas e organizações possuem um sistema, que
contempla todos os valores e motivações, que são ordenados pela intensidade que é dado a cada
um. Esta intensidade é o que diferencia o comportamento e as ações de indivíduos e
organizações, e por consequente o que torna possível entende-los como únicos (OLIVEIRA;
TAMAYO, 2004). Corroborando a afirmação acima, Tamayo e Borges (2006, p.422) sugerem
que uma “organização não se diferencia das outras pela diferença dos valores, mas pela
organização hierárquica desses”.

As semelhanças conceituais e de funcionamento destas categorias de valores podem ter parte
de sua explicação na origem dos valores organizacionais e na própria essência do que vem a ser
estes valores (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004; TAMAYO; GONDIM, 1996). Oliveira e Tamayo
(2004) sugerem ser os valores organizacionais resultado, em grande parte, de uma transferência
de valores pessoais de indivíduos que integram uma organização. Os autores afirmam que que
valores organizacionais são introduzidos, invariavelmente, por pessoas que compõem a
organização: “fundadores, gestores ou os próprios trabalhadores” (p.24).
Chega-se a afirmativa de que “valores organizacionais são uma transferência de princípios e
metas do indivíduo para o ambiente organizacional” (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004, p.134) e,
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por consequente, “a fonte dos valores organizacionais é constituída nas exigências dos
indivíduos que a compõem” (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000, p. 295).

Em decorrência deste entendimento, Oliveira e Tamayo (2004) observam que a existência das
organizações é, também, fruto de suas reações a demandas internas e externas. Estas demandas,
por sua vez, são frutos de necessidades e motivações de indivíduos que compõem uma
organização (demandas internas) e de indivíduos que trabalhem em empresas concorrentes,
clientes e governamentais.

Entende-se, portanto, que Valores Organizacionais e Pessoais são intrinsicamente relacionados.
Porém, não podem ser confundidos. Para Oliveira e Tamayo (2004), mesmo com todas
semelhanças apresentadas entre os conceitos, e a observada relação entre estes, não se pode
trata-los como iguais, conceitual ou operacionalmente.

Tamayo, Mendes e Paz (2000) corroboram esta afirmação sugerindo que o sistema de valores
de uma organização não coincide, necessariamente, com os valores dos indivíduos que
compõem esta organização. Oliveira e Tamayo (2004) caminhando neste sentido trazem outro
aspecto da distinção entre valores organizacionais e pessoais: o conflito entre indivíduos e
organização. Para os autores, o conflito é natural na relação entre estas categorias. O que os
indivíduos buscam e acreditam como correto pode ser conflitante com os interesses e
motivações das organizações.

Estes conflitos foram um dos geradores de estudos que buscam contribuir para o melhor ajuste
entre os valores pessoais e os da organização. Partindo da premissa de que quanto maior o
ajuste entre os valores pessoais e da organização, maior a probabilidade da organização e de
seus trabalhadores terem um bom desempenho, muitas pesquisas e estudos são realizados
abordando esse ajuste. Sob esta perspectiva, valores organizacionais e pessoais são
compreendidos e mensurados pela interseção entre os constructos, qual seja: o ajuste (Fit) entre
estes.

(OLIVEIRA; TAMAYO, 2004; TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000; FERREIRA;

PORTO, 2016).

A importância de se relacionar valores das organizações com os diversos aspectos de uma
cultura organizacional tem levado pesquisadores brasileiros a desenvolver pesquisas que
relacionam valores organizacionais com estresse ocupacional (CANOVA; PORTO, 2010),
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síndrome de burnout (BORGES; ARGOLO; BAKER, 2006), estratégia organizacional
(OLIVEIRA; ROSSI; KUBO; OLIVEIRA, 2012) e comportamento organizacional (CUNHA;
MOURA; RIZZETTI; TEIXEIRA, 2016), por exemplo. Estas relações com temas distintos são
permitidas pois a abordagem em valores organizacionais no Brasil é comumente baseada na
compreensão de que os princípios e crenças de uma organização cumprem uma função central
em sua cultura e, por isto, permeiam diversos aspectos da rotina organizacional e do
comportamento de indivíduos (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000; OLIVEIRA; TAMAYO,
2004; TAMAYO E GONDIM 1996).

É partindo destas premissas que compreendem os Valores Organizacionais como elemento
central de uma cultura organizacional e intrinsicamente relacionado com os Valores Pessoais
que é construído por Oliveira e Tamayo (2004) o Inventário de Perfis de Valores
Organizacionais (IPVO). O interesse de se analisar o IPVO neste estudo é observar os
resultados práticos para os estudos em Administração de Empresas da relação entre Valores
Pessoais e Valores Organizacionais. Ferreira e Porto (2016) afirmam que a IPVO é comumente
utilizada em estudos que buscam mensurar e relacionar o constructo Valores Organizacionais
no Brasil.

Oliveira e Tamayo (2004) utilizando como base teórica os valores pessoais de Schwartz (1992),
dados de observações e um resgate de literatura, construíram a IPVO em 48 itens distribuídos
em 8 fatores. Os fatores que compõem este instrumento são reflexo de nove valores básicos de
Schwartz (1992). Isto pois, o tipo motivacional Segurança não corresponde a nenhum fator do
instrumento e segundo os autores isto pode ser explicado pela ambiguidade que o termo
segurança possui no âmbito organizacional (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).

No quadro 2 apresentamos os fatores do IPVO e sua correspondência com os valores básicos
de Schwartz (1992). As motivações que suportam cada fator do inventário são também
apresentadas.
Quadro 2 – Fatores de IPVO e sua correspondência com valores básicos de Schwartz.
FATORES
Autonomia

CORRESPONDÊNCIA

Bem-estar

Autodeterminação
Estimulação
Hedonismo

Realização

Realização

MOTIVAÇÕES
Oferecer desafios e variedade no trabalho, estimular a
curiosidade e a inovação.
Promover a satisfação, o bem-estar e a qualidade de vida
no trabalho.
Valorizar a competência e o sucesso dos trabalhadores.
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Domínio

Poder

Obter lucros, ser competitiva e dominar o mercado.

Prestígio

Poder

Tradição

Tradição

Ter prestígio, ser conhecida e admirada por todos, oferecer
produtos e serviços satisfatórios para os clientes.
Manter a tradição e respeitar os costumes da organização.

Conformidade

Conformidade

Preocupação
Benevolência
com
Universalismo
Coletividade
Fonte: Oliveira e Tamayo (2004, p.137)

Promover a correção, a cortesia e as boas maneiras no
trabalho e o respeito às normas da organização.
Promover a justiça e a igualdade da organização, bem
como a tolerância, a sinceridade e a honestidade.

Os fatores tradição e conformidade representam aspectos de conservação das organizações. O
fator tradição refere-se a valores que respeitam a história organizacional e que promovem a
manutenção de práticas e comportamentos consagrados. O conteúdo dos itens conformidade
referem-se a motivações para a adequação do indivíduo ao ambiente de trabalho e a modelos
de comportamentos instituídos como adequados (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).

Os valores que expressam interesses relativos ao bem-estar dos trabalhadores estão
representados no fator Bem-Estar. Empresas que possuem estes valores estão preocupadas com
a qualidade de vida dos empregados e com a satisfação destes. A representação pela harmonia
nas relações da organização com seus membros e com o meio ambiente são representados pelo
fator Preocupação com Coletividade. No oposto estão os fatores compostos por valores que dão
ênfase a superioridade, demonstração de competência e obtenção de resultados. Estes são
Domínio, Prestígio e Realização. Por fim, o fator Autonomia agrega valores que priorizam o
crescimento da organização, a exploração de alternativas trabalho e a liberdade de ação ao
funcionário (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004).

Os criadores do IPVO sugerem uma adequação da estrutura de valores organizacionais
encontrada e os valores básicos de Schwartz (1992). Como demonstrado, esta adequação só é
permitida por serem os valores pessoais parte da estrutura basilar dos valores de uma
organização. Organizações e indivíduos, na busca por satisfazer suas necessidades básicas e
universais formam seus valores (OLIVEIRA; TAMAYO, 2004; TAMAYO; MENDES; PAZ,
2000).

Para Tamayo, Mendes e Paz (2000) não só os valores que norteiam e guiam uma organização
têm sua fonte nas exigências ao indivíduo e em suas motivações por satisfaze-las. Os autores
sugerem que culturas em geral são baseadas em exigências. Porém, por serem coletivos,
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sociedades e organizações tem exigências distintas àquelas apresentadas ao indivíduo. No
próximo capítulo será apresentada a pertinência de se abordar a relação de Valores Culturais e
Valores Organizacionais.

2.3 DOS VALORES CULTURAIS PARA OS VALORES ORGANIZACIONAIS

Esta seção tem como objetivo demonstrar a pertinência de se abordar a relação, e a mensuração
do impacto, de Valores Culturais em Valores Organizacionais. Para esta demonstração se
buscou apresentar a conceituação de Valores Culturais e pontos de convergências entre as
teorias de Valores Culturais e Valores Organizacionais.

Além disso, é apresentado o trabalho de Hofstede (1985) que sugere que o impacto de Valores
Culturais em Valores Organizacionais é resultado da transmissão de Valores Culturais
(aprendidos principalmente na infância) às organizações por parte de seus fundadores. Esta
transmissão aconteceria, principalmente, nas etapas iniciais da vida da organização.

Por fim, a teoria de Valores Organizacionais Concorrentes de Cameron e Quinn (2006) e suas
similaridades com a proposição de Hofstede (1985) são apresentadas.

2.3.1 Teoria de Valores Culturais

Hofstede (2001) define uma cultura como uma programação mental coletiva que permite uma
diferenciação entre grupos e compreende os Valores Culturais como a expressão mais profunda
de uma cultura, que permeia todos os demais aspectos culturais, quais sejam: rituais, heróis,
símbolos e práticas. Uma cultura, portanto, é formada na mente de indivíduos e é compartilhada
entre estes, formando assim uma percepção agregada do que vem a ser correto e desejável para
o grupo e que é capaz de diferenciar um coletivo de outro (HOFSTEDE, 2001).

Denison (1997) compreende a cultura de uma organização como o fundamento, a base, do
funcionamento de uma organização que norteia e guia o comportamento de indivíduos. Já
Schein (2009) define o termo como um padrão de pressupostos básicos aprendidos por um
grupo ao longo do tempo, que se referem a comportamentos adequados para adaptação ao
ambiente externo e integração entre os membros deste coletivo. Cameron e Quinn (2006)
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sugerem que uma cultura são valores aceitos por indivíduos, que possuem a função de orientar
as ações e o comportamentos de membros de um coletivo.

Segundo Almeida e Sobral (2007), mesmo com uma falta de consenso do que vem a ser uma
cultura, há um entendimento quase unânime entre os principais pesquisadores sobre o tema: sua
relação com os valores pessoais e, por consequente, com comportamentos e ações individuais.
Talvez por isto, estudiosos vêm se debruçando na compreensão e análise do comportamento
humano e de suas motivações utilizando valores culturais e pessoais ao entenderem ambos
como guias e princípios que norteiam ações, percepções, julgamentos e opiniões individuais e
coletivas (FISHER, 2006). Esta relação entre os constructos (Valores Pessoais e Valores
Culturais) abre a possibilidade de pesquisas que se interessam em compreender o impacto de
uma cultura nos Valores de indivíduos e, por consequente, em seus comportamentos e ações
(FISHER, 2006).

Segundo Fisher (2006), este interesse se iniciou com o trabalho transcultural do holandês Geert
Hofstede, em 1980, que buscou diferenciar nações, pela percepção de seus membros, e vem
sendo construído ao longo do tempo com estudos que utilizam como lente de análise percepções
individuais. Estas percepções podem ser de si mesmo (a maneira como a cultura influencia em
suas ações, personalidade e comportamento) ou percepções do que o grupo entende como
correto e adequado.

Outro fator de aproximação entre os valores culturais e pessoais é a fonte dos valores
pertencentes a uma cultura: exigências que todo coletivo deve responder. Assim como os
indivíduos buscam respostas a exigências universais, um coletivo encontra seus valores e
motivações para ações em uma busca por respostas a três exigências básicas de todo coletivo,
quais sejam: 1) regulação da relação entre o grupo e os indivíduos que o compõem; 2) uma
estrutura para ordenação e sobrevivência; 3) regulação de como os membros devem se
relacionar entre si e com a natureza (SCHWARTZ, 1992; SCHWARTZ, 1999; TAMAYO;
MENDES; PAZ, 2000; FISHER, 2006; PORTO; FERREIRA, 2016).

No que tange a primeira exigência (relação entre o grupo e os indivíduos), o dilema que passa
todo coletivo se encontra na busca por uma resposta entre a valorização total da autonomia
individual e a valorização por ações de adequação do indivíduo face os interesses deste coletivo.
A segunda exigência tem sua resposta entre os polos referentes a uma estrutura totalmente
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hierarquizada e a preferência pela igualdade entre os indivíduos e o compartilhamento total de
responsabilidades. Por fim, uma resposta a terceira exigência é encontrada pelos coletivos entre
os polos que priorizam uma relação harmoniosa com a natureza e entre os indivíduos, e em
oposição, os valores que exprimem os interesses para o sucesso individual pelo domínio de
recursos naturais e sociais (SCHWARTZ, 1999).

Utilizando estas exigências como base teórica direta, Schwartz (1999) apresenta três dimensões
bipolares que demonstram as possíveis maneiras de responde-las. A primeira dimensão,
autonomia versus conservadorismo, apresenta possíveis respostas a primeira exigência. A
dimensão hierarquia versus igualitarismo são possíveis motivações para satisfação a segunda
exigência e a dimensão que tem em seus polos os valores harmonia e domínio apresenta
motivações para respostas a terceira exigência (SCHWARTZ, 1999; TAMAYO; MENDES;
PAZ, 2000).

Nas três dimensões bipolares são identificados seis tipos de valores culturais. O sétimo e último
tipo de valor surge do desmembramento do polo autonomia em dois: autonomia intelectual e
autonomia afetiva. Sendo a primeira responsável pela expressão de interesses que buscam
independência de ideias e a autonomia afetiva que é relativa especificamente a liberdade
individual para busca por experiências afetivas dos indivíduos (SCHWARTZ, 1999).

Na figura 2 a relação de conflito e compatibilidade dos valores culturais de Schwartz (1999)
são apresentados:
Figura 2 - Relação de conflito e compatibilidade dos valores culturais de Schwartz (1999)

Fonte: Tamayo, Mendes e Paz (2000, p. 302)

Para Schwartz (1999) os Valores Culturais são orientadores de indivíduos que pertencem a um
grupo e norteiam a concepção sobre o que é bom e desejável, como coletivo. Logo, estes valores
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definem a maneira como famílias, nações e sistemas governamentais se comportam, julgam,
opinam e percebem o ambiente.

A importância dos Valores Culturais para o comportamento humano, segundo Schwartz (1992,
1999) se dá, pois, os guias motivadores de um coletivo atuam como reforçadores, positiva ou
negativamente, dos Valores Pessoais. Dito de outra forma, se um indivíduo possuir uma carga
genética (GOUVEIA, 2008) que o faça propenso a agir de maneira compatível aos valores do
coletivo em que esta inserido, as motivações (valores) que embasam esta ação são promovidas
e potencializadas. Da mesma maneira, se as ações de um indivíduo não forem entendidas como
corretas no coletivo, as motivações que baseiam estas ações são rechaçadas e, caso o indivíduo
permaneça em uma relação próxima com este coletivo, diminuem sua intensidade
(SCHWARTZ, 1992; SCHWARTZ, 1999).

Porém, mesmo com a notória relevância dos estudos de Schwartz (1992, 1999) para avanços na
compreensão das diferenças no comportamento e ações de indivíduos e coletivos, há diversas
abordagens e perspectivas distintas que buscam essa compreensão. Especificamente no campo
dos valores culturais são destacáveis as abordagens de Inglehart e Baker (2000) e Hofstede
(2001). Em ambos os trabalhos as necessidades e motivações humanas são entendidas como
fundamentais na formação de culturas e valores culturais.

Inglehart e Baker (2000), baseado em uma teoria de necessidades humanas e partindo da
premissa que o desenvolvimento econômico de uma nação traz consequências, até certo ponto
previsíveis, postula valores culturais que se relacionam com o nível de industrialização de uma
nação e o trabalho. Este estudo tem caráter transcultural pois teve como amostra 65 países,
presentes nos seis continentes do planeta. A fonte destes dados foi o World Values Survey que
busca investigar atitudes, valores e crenças em todo o mundo (INGLEHART; BAKER, 2000).

Cumpre destacar que o World Values Survey (WVS), segundo seu próprio site
(www.wordvaluessurvey.org), é um projeto composto por uma rede global de cientistas e busca
compreender o impacto de Valores, e suas diferenciações, na vida social e política das pessoas.
O WVS que teve sua atuação iniciada no ano de 1981, e atualmente estuda cerca de 100 (cem)
países ao redor do mundo e já contribuiu com mais de 400 publicações, em mais de 20 (vinte)
línguas distintas entre si.
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Para Inglehart e Baker (2000), o desenvolvimento econômico de nações possuem duas
abordagens distintas e conflitantes ao serem relacionadas com o comportamento e ações de seus
indivíduos. Cada uma destas abordagens apresenta um possível percurso das nações em relação
aos seus valores culturais. A primeira abordagem entende como natural o declínio de valores
culturais tradicionais, dado o aumento da industrialização e de um desenvolvimento econômico
e, num oposto, uma abordagem que enfatiza a manutenção de valores tradicionais neste
contexto (INGLEHART; BAKER, 2000).

Tendo estas possíveis trajetórias em vista, Inglehart e Baker (2000) sugerem que uma sociedade
industrializada e com alto desenvolvimento econômico enfatiza em seus membros
comportamentos de auto-expressão. Nestas sociedades valores que privilegiam a liberdade
individual são priorizados. Já em sociedades rurais (com baixo nível de industrialização) são
enfatizados valores que privilegiam segurança econômica e física. Isto ocorre, segundo o autor,
pois nações desenvolvidas economicamente e com altos níveis de industrialização permitem
que as necessidades individuais mais básicas de seus membros sejam atendidas, como
segurança econômica e física. Sendo estas necessidades mais básicas atendidas, indivíduos
passam a buscar pela satisfação de demandas dos aspectos sociais, relacionados a estima e
autorrealização. Por isto, nações mais desenvolvidas expressam interesses para bem-estar e
qualidade de vida. (INGLEHART; BAKER, 2000)

Com estas afirmações Inglehart e Baker (2000) assumem importantes conclusões para seu
trabalho, entre elas: o desenvolvimento econômico de uma nação se relaciona com os seus
valores culturais; mudanças culturais podem depender dos contextos por quais passam as
nações; mudanças culturais são, até certo ponto, previsíveis.

Outra contribuição importante, sugerida por Inglehart e Baker (2000), é dada para a
desmistificação do conceito, presente no imaginário popular e entre empresas, de que valores
americanos traziam, por si só, desenvolvimento econômico e aumento nos níveis de
industrialização. Neste imaginário os valores culturais praticados nos Estados Unidos eram os
mais adequados para sustentar um crescimento econômico nacional, independente do contexto
em que o país estivesse inserido. Em uma contraproposta Inglehart e Baker(2000) afirmam que
as semelhanças entre os valores nacionais de países industrializados, que traziam a confusão
geradora deste mito, eram consequências, e não geradores, do desenvolvimento econômico
apenas. O estudo de Inglehart e Baker (2000) foi realizado nas décadas de 80 e 90 do século
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XX. Neste mesmo período outros trabalhos, com caráter transculturais, foram realizados, entre
estes o de Hofstede (2001; 1985).

Em 1980, Geert Hofstede observando diferenças de comportamento e ações de indivíduos de
diferentes nacionalidades, constrói um relevante trabalho que tem como objetivo contribuir para
o entendimento dessas diferenças, visando servir de propulsor para avanços nas relações entre
indivíduos e entre nações. O autor demonstra a importância de seu estudo sugerindo que
episódios delicados da humanidade poderiam ser evitados por uma melhor compreensão destas
diferenças, o que contribuiria para o não surgimento de conceitos infundados que concebem
superioridade/inferioridade cultural e individual, por exemplo.

Para Hofstede (2001) membros de uma nação recebem e aprendem, principalmente durante a
infância, padrões de pensamentos, sentimentos e ações que formam uma programação mental
compartilhada pelo grupo. O autor define esta programação mental compartilhada como a
própria cultura. Esta cultura é um dos fatores capazes de diferenciar nações pois modela o
comportamento de indivíduos. As diferenças neste comportamento de membros de sociedades
distintas se dão pela fonte desta programação mental (cultura). Neste ponto, importa destacar
que Hofstede (2001) sugere que o contexto social em que está inserida determinada sociedade,
e as suas especificidades, são determinantes do comportamento e ações de indivíduos. Mesmo
partindo de diferentes abordagens, esse é um contato entre as teorias de Schwartz (1999),
Inglehart e Baker (2000) e Hofstede (2001) sobre os valores culturais: o contexto é a fonte de
padrões de comportamento de membros de um coletivo.

Para explicar a função da cultura no comportamento de indivíduos, Hofstede (2001) sugere três
tipos de programações mental, presentes em todos os indivíduos, são estas: natureza humana,
cultura e personalidade. Para o autor, a personalidade de um indivíduo, que o leva a priorizar
certos tipos de ações e comportamentos, é resultado de características herdadas em seu
nascimento (natureza humana) e que são modificáveis pelas programações mentais
compartilhadas e aprendidas nos coletivos (cultura), com os quais este indivíduo irá se
relacionar ao longo de sua vida (HOFSTEDE, 2001).

Caminhando neste entendimento, o autor sugere que, ao nascer, uma pessoa já possui dentro de
si propensões a priorizar determinados sentimentos e maneiras de observar, julgar e agir. Ao
longo do tempo, este indivíduo, ao ter convívio com diversos grupos de indivíduos (família,
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escola, igreja, universidade, empresa, nação) e com suas culturas específicas, tem suas
propensões naturais modificadas por este convívio, gerando assim sua personalidade – uma
programação mental individual e intrasferível (HOFSTEDE, 2001).

Hofstede (2001) sugere ainda haver níveis de manifestação de uma cultura, onde os padrões
entendidos como corretos por um coletivo são identificados, interpretados e construídos por
símbolos, heróis, rituais (que são práticas) e pelos valores.

Os símbolos referem-se a palavras, gestos, objetos ou figuras que remetem a algum
aprendizado, adquirido coletivamente ao longo do tempo, que só pode ser compreendido pelos
que fazem parte deste grupo. Os heróis são pessoas, presentes ou não no grupo, que representam
atitudes e características altamente valorizadas e que por isto são promovidas referências de
modelo de comportamento.

Uma manifestação mais profunda são os rituais, que são entendidos como atividades coletivas
que funcionam para promover valores e atitudes que são essenciais para o grupo. São exemplos
destes rituais: festas de casamento e reuniões realizadas em organizações empresariais apenas
com o objetivo de afirmação de autoridade por parte das lideranças. Hofstede (2001) sugere
que tanto os símbolos, os heróis e os rituais são práticas por poderem ser observadas por um
ente externo ao grupo.

Porém, o significado cultural presente em cada uma destas práticas não é observável, pois se
encontra somente na interpretação dos membros do coletivo destas práticas. É nesta
interpretação que residem os valores e são conceituados por Hofstede (2001) como uma
tendência a se preferir um certo estado de coisas a outro e ocupam uma posição nuclear em uma
cultura, permeando todas as práticas culturais. São os valores um sentimento orientado que é
capaz de definir, para o indivíduo, a percepção de como as coisas são (desejado) e como as
coisas deveriam ser (desejável). Nisto se encontra um ponto de convergência entre as teorias de
Valores Culturais de Hofstede (2001) e a teoria de Valores Pessoais de Rokeach (1973).

A figura 3 apresenta a posição central que ocupam os valores em uma cultura segundo Hofstede
(2001). São apresentadas também as manifestações mais observáveis (práticas), sendo os
símbolos a manifestação mais concreta, seguida pelos heróis de uma cultura e, por fim, seus
rituais.
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Figura 3 – Posição dos valores e das manifestações mais observáveis em uma cultura.

Fonte: Hofstede (1980, p.325)

Os valores são a manifestação cultural mais profunda e, por serem aprendidos principalmente
na infância, são muitas vezes inconscientes. Isto demonstra a dificuldade e a pertinência em
estuda-los. A dificuldade se dá pelo caráter não-observável dos valores e a pertinência por
serem estes, desde a infância, a essência das diferenças de comportamento entre indivíduos de
nacionalidades distintas (HOFSTEDE, 2001).

Schein (2009) corrobora os níveis de profundidade de manifestações culturais sugeridos por
Hofstede (2001). Para Shein (2009) são os valores o nível mais profundo e mais difícil de ser
observado e mensurado. Para Schein (2009) o nível mais superficial são os aspectos físicos,
seguidos pelos valores esposados (normas e regras) que objetivam orientar o comportamento
dos membros de um grupo e, por fim, no nível mais profundo estão os valores, que são
aprendizados enraizados, aprendidos ao longo do tempo. Os valores atuam, muitas vezes, no
nível inconsciente, e atuam como orientadores para comportamentos e ações (SCHEIN, 2009).

Há mais um inconveniente, segundo Hofstede (2001) para o estudo de valores culturais. Estudar
os valores pela suas consequências e níveis mais observáveis de uma cultura se apresenta
inadequado pois as práticas relatadas em respostas individuais a questionários podem ser
forjadas e assim não condizerem com a realidade. Como solução, Hofstede (2001) sugere que
sejam compreendidas diferenças culturais pela observação de padrão de respostas (tendências)
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de pessoas que fazem parte de um mesmo grupo. Portanto, se for possível observar que um
grupo de indivíduos relata determinada tendência por um comportamento e atitude é possível
diferencia-lo de outro grupo de indivíduos que relata preferência por um comportamento oposto
e/ou distinto (HOFSTEDE, 2001).

Para se poder comparar nações, Hofstede (2001) reconhece que estas são compostas por
diversos grupos não homogêneos, mas sugere que uma nação é um coletivo que possui cultura
própria e única. A explicação disso se dá pois indivíduos de uma mesma nacionalidade, que
vivem em seus países de origem, compartilham símbolos (língua nacional, por exemplo), heróis
(pessoas ou personagens que são modelos de comportamento) e rituais (a maneira como são
realizados os casamentos em uma nação etc.) e outros aspectos do ambiente social, como
características geográficas, políticas e sociais.

Outro fator se fez necessário para se poder comparar nações: um ponto comum entre estas.
Dilemas enfrentados por todos os coletivos responderam esta necessidade adequadamente,
segundo Hofstede (2001). O autor ao analisar estatisticamente as respostas de trabalhadores de
uma empresa multinacional, sugere haver problemas comuns em todas as 52 nações estudadas.
Estes problemas são relatados nas seguintes áreas: 1) desigualdade social e a relação com
autoridade; 2) relação entre o indivíduo e o grupo; 3) conceitos de masculinidade e feminilidade
e as consequências sociais de se pertencer a um ou outro sexo; 4) formas de gerir a incerteza,
que se relacionam com o controle de comportamentos agressivos e expressão de suas emoções.

Ao observar estes quatro dilemas comuns encontrados por empiria em seus estudos, Hofstede
(2001) relaciona seus achados com uma teoria, cunhada em 1945, pelo sociólogo Alex Inkles e
pelo psicólogo Daniel Levinson. Esta teoria entende que todas as sociedades precisam
necessariamente responder a questionamentos relativos a maneira como será realizada a relação
com autoridades, a concepção do eu individual para o grupo (relação indivíduo e sociedade;
masculinidade e feminilidade) e formas de gerir os conflitos.

Da relação de seus achados com a teoria de Alex Inkles e Daniel Levinson, Hofstede (2001)
chega a quatro dimensões que podem ser utilizadas para a comparação entre culturas: 1) a
distância hierárquica e a relação com autoridade; 2) o grau de individualismo e coletividade; 3)
o grau de masculinidade e feminilidade; 4) o nível controle de incertezas. Uma quinta dimensão
para comparação entre nações foi encontrada anos mais tarde, ao serem melhor observadas
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nações orientais: 5) orientação a longo prazo e uma orientação a curto prazo (HOFSTEDE,
2001).

Hofstede (2001) portanto busca encontrar diferenças utilizando como lente de análise estas
dimensões, por um questionário respondido por trabalhadores de uma mesma empresa, que
possuem cargos idênticos. É importante relatar que as dimensões que serão apresentadas são
correlacionadas, teórica e estatisticamente (HOFSTEDE, 2001).

A primeira dimensão, relativa a distância hierárquica nas nações, tem como pressuposto o fato
de que, em qualquer sociedade, algum nível de desigualdade social existe. Estas desigualdades
surgem, pois, alguns indivíduos estão mais aptos e ajustados ao coletivo que outras. Portanto,
nações precisam encontrar uma maneira de lidar com este inerente aspecto de suas relações
sociais: sempre haverá indivíduos que, em um determinado espaço de tempo, se sobressaem a
outros (HOFSTEDE, 2001).

As nações que entendem estas desigualdades como algo natural tendem a ter altos níveis de
distância hierárquica, pois aceitam que algumas pessoas têm mais oportunidades que outras e,
por isto, têm acessos a algumas vantagens que não são distribuídas a todos os membros de uma
nação. Hofstede (2001) vai além e afirma que o nível de distância hierárquica relata a
dependência de subordinados face a suas chefias e superiores. Quanto maior o nível de distância
hierárquica de uma nação mais as ações e atitudes de indivíduos que se encontram em um papel
de subordinado dependem da aprovação ou reprovação de suas chefias. Contrastando a isto,
uma nação com baixo nível de distância hierárquica apresenta uma maior igualdade na
distribuição de recursos e oportunidades e um baixo nível de dependência entre indivíduos
subordinados e suas chefias. Dito de outra forma, quanto menor for o nível de distância
hierárquica de uma nação, menor o impacto que aspectos financeiros e funções profissionais,
por exemplo, tem na relação entre seus membros (HOFSTEDE, 2001).

A dimensão que traz o nível de individualismo ou coletividade de uma nação representa os
valores culturais que privilegiam os interesses dos indivíduos e dos coletivos. Nações mais
individualistas privilegiam a liberdade individual, de pensamento e ação, e a estimulação de
seus membros e, em contrapartida, nações mais coletivistas compreendem o indivíduo como
um meio para se alcançar interesses do coletivo (HOFSTEDE, 2001). Uma informação
relevante desta dimensão é sugerida por Hofstede (2001) ao relaciona-la com o
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desenvolvimento econômico dos países estudados. Segundo o autor, países mais individualistas
(que privilegiam a liberdade individual e a estimulação intelectual e física) tendem a ser mais
desenvolvidos economicamente, o que vai ao encontro da teoria de Inglehart e Baker (2000).

Partindo do pressuposto de que o sexo, feminino ou masculino, é um fator importante na
determinação da natureza humana e na compreensão de uma cultura e na construção de uma
personalidade humana, Hofstede (2001) constrói a terceira dimensão, para mensurar índices de
masculinidade e feminilidade. Para o autor, homens e mulheres divergem na maneira como se
relacionam com o mundo, sendo o homem tendencioso a ser mais direto e ambicioso e a mulher
tendendo a primar mais pela organização, a segurança e a harmonia (HOFSTEDE, 2001). Neste
sentido, nações mais masculinas tendem a priorizar o sucesso profissional, a remuneração, o
reconhecimento e uma rotina desafiadora e, por sua vez, nações mais femininas premiam
valores de cooperação, harmonia entre os indivíduos e os grupos, e de segurança (HOFSTEDE,
1980). Há uma notória relação teórica desta dimensão de Hofstede (2001) com os valores
culturais de Schwartz (1999), principalmente com sua dimensão bipolar Domínio versus
Harmonia.

A quarta dimensão, que foi utilizada para medir o grau de controle de incertezas de uma nação,
busca compreender e medir o nível de inquietude presente em indivíduos de uma nação, frente
a desafios que trazem situações incertas e/ou desconhecidas. Nações que possuem um alto nível
de aversão a incerteza, tendem, dada a sua inquietude, a promover ações que busquem controlar
o futuro e, por isto, tendem a ser mais hierarquizadas, organizadas e até místicas, pois buscam
transformar seu ambiente social em algo completamente interpretável e, principalmente,
previsível. As nações com baixa aversão a incerteza, por outro lado, lidam melhor com
imprevistos e tendem a ser menos ansiosas e expressivas. Segundo Hofstede (2001), estas
nações tendem a ter membros mais comedidos e discretos.

Por fim, a quinta e última dimensão (orientação para curto ou longo prazo), sugerida por Geert
Hofstede anos mais tarde, trata da busca pela verdade. Hofstede (2001) sugere que membros
pertencentes a nações orientadas para curto prazo tendem a buscar resultados imediatos,
respeitam as instituições e os poderes vigentes em sua nação e possuem muita preocupação com
a opinião de outros membros. Já nações com orientação a longo prazo tem em seus membros
comportamentos e atitudes que privilegiam adaptação a normas e regras e tendem a abrir mão
de gastos supérfluos objetivando segurança no futuro. Nestas nações, a perseverança e a
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paciência são entendidas como corretas para o alcance de um objetivo superior a interesses
imediatos.

Voltando o foco para a contribuição deste trabalho para o Brasil, Hofstede et al (2010)
verificaram os índices encontrados no Brasil para cada uma destas dimensões e objetivaram
identificar uma possível diferenciação entre regiões brasileiras. Um possível avanço do trabalho
de Hofstede (2001). Os autores supõem que países como China, Estados Unidos, Indonésia,
Índia e Brasil, por exemplo, podem ser divididos por regiões que possuem culturas distintas,
por estas apresentarem características geográficas, econômicas e sociais também distintas
(HOFSTEDE ET AL, 2010). O objetivo de Hofstede et al (2010) era verificar as culturas
presentes em cada uma das cinco regiões brasileiras e verificar se as dimensões culturais de
Hofstede (2001) possibilitavam a comparação também entre regiões de um mesmo país, pois
todas as três pesquisas por eles utilizadas utilizaram o Value Survey Module (VSM) de Hofstede
(2001).

O estudo de Hofstede et al (2010) nos traz dois importantes apontamentos para o que tange a
diferenciação de culturas em um mesmo país: 1) existem diferenciações de culturas no território
brasileiro e são formados clusters por estados que não necessariamente fazem parte da mesma
região brasileira, o que vai de encontro a teoria de que cada região brasileira (Centro-Oeste,
Nordeste, Norte, Sudeste e Sul) possuem culturas específicas; 2) as diferenças entre as regiões
do Brasil são menores do que as diferenças entre o Brasil e outros países da América Latina.

O Brasil, neste estudo de Hofstede et al (2010), é observado como um país com alto índice de
Distância Hierárquica, onde uma classe da população posiciona a outra em local de destaque
(utilizando como critério aspectos sociais e econômicos), de alto controle da incerteza, que não
se sente confortável frente ao desconhecido e ao futuro que não se pode controlar, também um
país coletivista, mas que leva em consideração necessidades individuais. Que seria orientado
tanto para ações masculinas quanto para ações femininas, onde seriam privilegiadas ações
harmoniosas e de cordialidade concomitantemente a ações enérgicas e, por fim, seria o Brasil
orientado para o longo-prazo, ou seja, que entende como natural se privar de prazeres imediatos
e de gastos com o supérfluo, tendo em vista uma percebida segurança no futuro.

Ao observar as regiões brasileiras, especificamente, Hofstede et al (2010) sugerem algumas
diferenciações entre regiões e o Brasil, tendo como base um estudo realizado entre os 26 estados
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brasileiros e o Distrito Federal. A região Sul se apresentou como mais hierarquizada, menos
formal, mais individualista e masculina. A região Sudeste e o Distrito Federal se mostraram
menos masculinizadas e mais orientadas para o curto-prazo.

A Centro-Oeste apresentou, por sua vez, menos formalidade e a região Nordeste menor nível
de hierarquização, mais formalidade e menos masculinidade, por ser uma região que apresenta
maior caridade entre seus membros. Por fim, a região Norte se apresentou como mais informal
e coletivista e muito assertiva (o que pode ser um aspecto de masculinidade).

Além da relação de diferenças entre as nações (e possivelmente regiões destas nações) e seus
membros, Hofstede (2001) sugere diversas relações destas dimensões com características
individuais como sexo, poder aquisitivo e com características nacionais como o
desenvolvimento econômico, por exemplo. O objetivo desta relação é validar suas dimensões
e resultados.

O estudo de Hofstede (2001) foi um marco nos estudos sobre culturas e as suas possíveis
relações com o comportamento humano (FISHER, 2006). Almeida e Sobral (2007) afirmam
que as cincos dimensões encontradas por Hofstede (2001) são um dos modelos mais utilizados
para a diferenciação de culturas nacionais, principalmente no âmbito das organizações. Este
interesse da realidade organizacional no trabalho de Hofstede (1980) pode ser explicado
também pelos avanços feitos pelo autor para o entendimento do comportamento humano e de
cultura, mas tendo como seu foco de análise as organizações (HOFSTEDE, 2001; HOFSTEDE,
1985; HOFSTEDE, 1990).

O foco de Hofstede (2001) nas organizações pode ser identificado em algumas características
de sua pesquisa: 1) a composição dos itens utilizados para construção das dimensões é,
majoritariamente, referente a aspectos organizacionais; 2) todas os indivíduos que compunham
sua amostra eram, necessariamente, membros de uma organização.

Mantendo o foco na realidade organizacional, anos mais tarde Hofstede (1985) buscou
compreender diferenças no funcionamento de organizações utilizando como critério a
nacionalidade de seus criadores. As organizações, para o autor, possuem culturas e sistemas de
valores próprios que estão intrinsicamente relacionados aos valores individuais de seus
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fundadores, que por sua vez são forjados de acordo com os valores culturais da nação em que
nasceram.

Desta maneira, Hofstede (1985) sugere que os valores organizacionais são, em parte, reflexo
dos valores nacionais aprendidos por seus fundadores enquanto crianças (HOFSTEDE, 1985).
Fisher (2006) contribui para a compreensão da importância da infância na construção dos
valores individuais e culturais no indivíduo. Para o autor, a habilidade de se relacionar de
maneira saudável e eficaz é, em grande parte, decorrência dos valores aprendidos pelo indivíduo
no seu primeiro ano de vida. É durante a infância, segundo Fisher (2006), que o indivíduo passa
por um processo de adaptação e ajuste aos modelos de comportamento tidos como adequados
nos coletivos que o cercam.

2.3.2 Relação entre Valores Culturais e Valores Organizacionais

Partindo da premissa que tanto organizações como sociedades são coletivos e, por isto
enfrentam problemas similares, alguns autores se propuseram estudar Valores Organizacionais
a partir dos Valores Culturais (FERREIRA; PORTO, 2006). O resultado de alguns destes
estudos foi a construção de escalas de Valores Organizacionais que tiveram como base teorias
de Valores Culturais. Duas destas ferramentas são o Inventário de Valores Organizacionais
(IVO) de Mendes, Tamayo e Paz (2000) e a Escala de Valores Organizacionais com base na
Teoria de Valores Culturais de Schwartz (1999), construída por Ferreira e Porto (2016). Ambas
as escalas foram construídas tendo como base teórica os Valores Culturais de Schwartz (1999).

A Escala IVO vem sendo amplamente utilizada para a mensuração de Valores Organizacionais
(PORTO; FERREIRA, 2016). Um diferencial, frente a outras escalas de mensuração de Valores
Organizacionais, é a distinção entre o real (a percepção do respondente do que realmente ocorre
na organização que esta inserido) e o desejável (a percepção do respondente sobre o que deveria
ocorrer na organização) (TAMAYO; MENDES; PAZ, 2000). Porém, dados empíricos não
corroboram totalmente a Escala IVO. Somente a dimensão cultural Hierarquia x Igualitarismo
de Schwartz (1999) pôde ser confirmada, o que segundo Ferreira e Porto (2016) é um grande
inconveniente teórico.

Porém, compreendendo o acerto de Tamayo, Mendes e Paz (2000) em se utilizar as dimensões
culturais bipolares de Schwartz (1999) como base teórica para a criação de uma escala, e as
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suas limitações, Ferreira e Porto (2016) propõem a Escala de Valores Organizacionais com
base na teoria de Valores Culturais de Schwartz. Três estudos foram conduzidos no
desenvolvimento desta escala. O primeiro destes estudos objetivou testar a estrutura interna da
Escala por meio de um escalonamento multidimensional, o segundo estudo construir uma
análise fatorial confirmatória da Escala e a sua relação com algumas variáveis externas e o
terceiro relacionou a nova escala com a Escala de Valores Competitivos de Cameron e Quinn
(2006). Os três estudos demonstraram a pertinência e a confiabilidade da estrutura e da relação
de Valores Culturais e Valores Organizacionais. (PORTO; FERREIRA, 2016)

Dando foco ao terceiro estudo, que relacionou os Valores Organizacionais Concorrentes (teoria
de valores organizacionais que tem como base a eficácia organizacional) de Cameron e Quinn
(2006) e os Valores Culturais de Schwartz (1999), objetivando comprovar a consistência da
Escala de Porto e Ferreira (2016), são apresentadas as seguintes hipóteses desta suposta relação:
•

Hipótese 1: a dimensão cultural igualitarismo se relaciona positivamente com o
tipo cultural Clã, pois enfatiza amizade e um foco no bem-estar do grupo, realçado
por valores igualitários.

•

Hipótese 2: a dimensão cultural autonomia está positivamente relacionada ao tipo
cultural Adhocracia, já que este tipo enfatiza inovação e ao risco.

•

Hipótese 3: As dimensões culturais Conservadorismo e Hierarquia estão
positivamente relacionados ao tipo cultural Hierarquia, considerando o foco na
estabilidade e no controle.

•

Hipótese 4: A dimensão Domínio se relaciona positivamente ao tipo Mercado, por
representar organizações que enfatizam a competição e o sucesso.

Foram comprovadas as seguintes hipóteses: 1) relação entre a dimensão Igualitarismo e o tipo
Clã; 2) relação entre a dimensão Autonomia e o tipo Adhocracia; 3) relação entre as dimensões
Hierarquia e Conservadorismo e o tipo Hierarquia; 4) relação entre a dimensão domínio e o tipo
Mercado. A comprovação destas hipóteses aponta para uma relação entre as Dimensões
Culturais de Schwartz (1999) e os tipos de cultura de Cameron e Quinn (2006).

Outro ponto que sugere a relação entre Valores Culturais e Valores Organizacionais
Concorrentes é o trabalho de Hofstede (1985), único estudo encontrado neste trabalho que
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buscou relacionar Valores Culturais e Organizacionais, e as suas similaridades com os tipos de
cultura de Cameron e Quinn (2006).

Sugerindo que todo fundador foi, necessariamente, uma criança, Hofstede (1985) afirma que
que ao fundar uma empresa, este fundador possui a oportunidade única de adequar a
organização aos seus valores pessoais e culturais (estes forjados e apreendidos principalmente
na infância). Qualquer indivíduo que venha a fazer parte da organização após a sua fundação,
precisará necessariamente, adaptar-se a um sistema de valores organizacionais já existente.
Assim seria construída uma relação entre os valores do país aonde este indivíduo foi criado e
os valores da organização fundada por ele (HOFSTEDE, 1985).

Com isto em vista, Hofstede (1985) propõe um estudo que relaciona duas dimensões de valores
nacionais aprendidos na infância (distância hierárquica e aversão da incerteza) a modelos de
funcionamento de organizações. O autor optou por utilizar estas duas dimensões por acreditar
que dois problemas centrais de qualquer organização estão relacionados a estas duas dimensões:
a distribuição de poder e recursos e como lidar com o incerto (no que tange o comportamento
de trabalhadores e a sobrevivência da organização, por exemplo).

O cruzamento entre estas duas dimensões faz surgir quatro modelos implícitos de
funcionamento das organizações. Estes modelos foram intitulados Mercado, Família,
Máquina Lubrificada e Pirâmide de Pessoas. Modelos, neste caso, são importantes pois são
uma representação que possibilitam uma melhor diferenciação das organizações, pela sua
nacionalidade (HOFSTEDE, 1985).

O modelo Mercado refere-se a organizações com valores culturais que orientam para baixa
distância de poder e baixa aversão a incerteza. Caracterizam organizações que priorizam
liberdade, flexibidade e o risco. Tenderiam a estar mais presentes em países como GrãBretanha, Dinamarca e Suécia. Já o modelo que representa culturas com alta distância
hierárquica somada a uma baixa evitação a incerteza é o intitulado Família, típicos de países
como Índia, Filipinas e Indonésia, por exemplo. (HOFSTEDE, 1985).

O modelo implícito Máquina Lubrificada, onde estão presentes as nacionalidades e alemã e
finlandesa, refere-se a culturas organizacionais orientadas para um baixo grau de distância
hierárquica aliada a uma alta evitação da incerteza. Em empresas representadas por este modelo
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cria-se uma espécie de burocracia, que tem a sua fonte nos processos e não em relações pessoais.
O último modelo, Pirâmide de Pessoas, caracteriza organizações com alto grau de distância
hierárquica somado a um alta evitação de incerteza. Nestes modelos estão caracterizadas
organizações burocráticas, onde a estruturação e formalização organizacional ganham ênfase
(HOFSTEDE, 1985).

A figura 4 apresenta os modelos explicitados anteriormente e as suas especificidades. São
também identificados grupos de países que apresentam similaridades contextuais e, por isto,
como sugere Hofstede (1985), os valores organizacionais de suas empresas se assemelham e
por isto são representados pelo mesmo modelo implícito de funcionamento.

Figura 4: Modelos x Dimensões Culturais

Fonte: Adaptado e traduzido (tradução nossa) de Hofstede (1985, p. 351)

Hofstede (1985) reconhece que seus modelos de funcionamento, e consequentemente as
diferenciações que implicam, não são resultados apenas da nacionalidade dos fundadores. O
autor cita, como exemplo, o propósito da empresa e aponta para o fato de que uma delegacia
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tende mais a ser enquadrada no tipo “pirâmide de pessoas”, pelo seu propósito, que uma loja de
discos, independente da nacionalidade.

Porém, o trabalho de Hofstede (1985) dá importantes indícios de que pode haver uma relação
entre valores culturais e organizacionais. Estes indícios foram identificados pela possível
criação de grupos de países que compartilham características contextuais (como apresentado na
figura 4), e também pela pertinência teórica apresentada - que relaciona os valores pessoais e
culturais de fundadores e valores organizacionais. Outro indicio da existência dessa relação
pôde ser hipotetizado a partir da teoria de Cameron e Quinn (2006), intitulada Teoria dos
Valores Concorrentes.

Cameron e Quinn (1999), objetivando contribuir na facilitação de mudanças organizacionais,
utilizam como base teórica uma relação de 39 (trinta e nove) indicadores de organizações
eficazes (CAMERON, 1978) e a teoria de valores concorrentes de Quinn e Rohrbaugh (1983).
Cameron e Quinn (2006) apresentaram assim duas dimensões bipolares relativas a efetividade
organizacional: orientação para o ambiente interno versus ambiente externo e orientação para
controle versus flexibilidade. Da combinação entre estas duas dimensões surgem os modelos
Clã, Mercado, Adhocracia e Hierarquia A figura 5 representa o quadrante gerado, no estudo de
Cameron e Quinn (2006), a partir das relações acima destacadas:
Figura 5 – Quadrante gerado no estudo de Cameron e Quinn (2006).

Fonte: Araujo, Jesus, Araujo, Cruz (2011, p.2)
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Segundo Araujo e colaboradores (2012) o termo utilizado para a definição dos quadrantes (Clã,
Mercado, Adhocracia e Mercado) é fruto de estudos sobre teorias organizacionais que buscam
explicar a associação de valores organizacionais com diferentes maneiras das empresas se
organizarem.

No que tange a definição de cada quadrante, o termo Hierarquia intitula o modelo que reflete
valores para estabilidade e controle aliada a uma orientação para o ambiente interno da
organização. Empresas posicionadas neste quadrante são caracterizadas pela estruturação e
formalização das relações interpessoais na empresa e entendem eficiência como a estabilidade,
o baixo risco e o controle. Já o modelo Adhocracia refere-se a culturas organizacionais
sustentadas por valores com foco em flexibilidade e liberdade que se orientam pelo ambiente
externo (clientes, fornecedores, concorrentes, governo, etc). Nestas empresas tende-se a
privilegiar, como organização, a mudança (e o risco) e comportamentos individuais
empreendedores e criativos. Eficiência é entendida pela criatividade para uma antecipação do
futuro e um consequente pioneirismo (CAMERON; QUINN, 2006).

A relação entre foco interno e liberdade/flexibilidade geram o modelo Clã. Empresas
representadas por este modelo entendem como eficiência o trabalho em equipe, a harmonia e o
comprometimento desta equipe com a organização. Em oposição a essa orientação esta aquela
representada pelo modelo Mercado que apresenta foco no ambiente externo à organização com
ênfase para controle e estabilidade. Para estas empresas a eficácia é desenvolvida pela
competividade e produtividade da organização em uma busca de uma adequação ao mercado
que estão inseridas (CAMERON; QUINN, 2006).

A pertinência de se abordar a relação e o impacto de Valores Culturais e Valores
Organizacionais Concorrentes apresenta-se também pela similaridade encontrada na utilização
de termos que são associados a valores organizacionais, pois a definição de dois quadrantes da
estrutura de Cameron e Quinn (2006), Adhocracia e Hierarquia, se aproximam das definições
de Mercado e Pirâmide de pessoas de Hofstede (1985) consecutivamente. Sendo os modelos
Adhocracia e Mercado representantes de culturas orientadas para o risco e por maior
flexibilidade e liberdade para a construção da organização e os modelos Hierarquia e
Pirâmide de pessoas os que representam, ambos, culturas que tem aversão ao risco (e a
incertezas) e por isto são burocratizadas, em processos contínuos e monitorados na busca por
maior controle e o menor risco.
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Este último capítulo teve como objetivo apresentar Teorias de Valores Culturais e suas relações,
construídas ao longo do tempo, com Valores Organizacionais e apontar para a pertinência de
se abordar uma relação que carece de maior interesse: Valores Culturais e Valores
Organizacionais Concorrentes.

Nas seções a seguir a metodologia utilizada para a análise desta possível relação entre os
constructos Valores Culturais e Valores Organizacionais Concorrentes é apresentada.
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3 PROBLEMA E MODELO DE PESQUISA

Como demonstrado nos capítulos anteriores, diversos foram os estudos que buscaram
compreender a relação entre categorias distintas do universo axiológico de valores. A relação
de Valores Pessoais e Valores Organizacionais, por exemplo, tem recebido atenção de
estudiosos ao longo dos anos, possibilitando o alcance de práticas que beneficiam a adequação
do indivíduo a organizações e das organizações a novas contextos e demandas. Porém, não se
pode observar a mesma dedicação de estudiosos a compreender a relação de Valores Culturais
e Valores Organizacionais.

A pertinência percebida neste estudo de se abordar a relação entre Valores Culturais e
Organizacionais se baseia em alguns pontos: 1) as convergências teóricas entre Valores
Culturais e Valores Organizacionais; 2) os resultados obtidos por Hofstede (1985) e as suas
similaridades com o trabalho desenvolvido por Cameron e Quinn (2006); 3) a potencialidade
da compreensão dessa relação para as realidades organizacionais brasileiras e de outros países.

Neste ponto, cumpre destacar que Hofstede (1985) não testou sua proposição, que resultou nos
quatro modelos de organizações acima mencionados. Ferreira e Porto (2016), por sua vez,
propuseram-se a estudar os Valores Organizacionais enquanto Valores Culturais. Neste sentido,
estes autores partiram da premissa de que os Valores Organizacionais, dadas as suas
similaridades teóricas com os Valores Culturais, são uma ramificação destes. Desta forma,
nenhum destes estudos analisou o impacto dos valores culturais sobre os valores
organizacionais, concebendo-os como similares, porém distintos.

As compreensões a este questionamento podem trazer avanços práticos para a realidade
organizacional brasileira. Na construção de equipes organizacionais, no bom desenvolvimento
de fusões e aquisições, para a expansão de empresas e a internacionalização de negócios é
importante entender a relação das culturas de sociedades e das organizações que nestas estão
presentes. Para avançar neste sentido, este estudo tem como seu objetivo principal identificar
o impacto dos Valores Culturais no nível individual sobre os Valores Organizacionais
Concorrentes no Brasil.

Para o alcance do objetivo geral proposto foi necessário alcançar os seguintes objetivos
específicos:
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1) Identificar os Valores Culturais percebidos pelos respondentes;
2) Comparar os Valores Culturais Percebidos pelos respondentes de acordo com
Idade, Sexo, Tempo de Empresa, Região em que trabalha;
3) Identificar os Valores Organizacionais Concorrentes percebidos pelos
respondentes;
4) Comparar os Valores Organizacionais Concorrentes percebidos pelos
respondentes de acordo com Idade, Sexo, Tempo de Empresa, Região em que
trabalha;
5) Relacionar Valores Culturais percebidos pelos respondentes com os Valores
Organizacionais percebidos pelos respondentes;

O modelo de pesquisa desta dissertação é apresentação na figura 6:

Figura 6: Modelo de Pesquisa: Relação Valores Culturais e Valores Organizacionais Concorrentes

Fonte: elaborado pelo autor

As dimensões culturais de Hofstede (2001), mensuradas neste estudo em nível individual,
consistem na variável independente (Valores Culturais) e os tipos de cultura formados pelos
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Valores Organizacionais Concorrentes por sua vez, constituem a variável independente. De
acordo com o modelo proposto hipotetiza-se que os Valores Culturais impactam cada um dos
tipos de cultura organizacional formado pelos Valores Organizacionais Concorrentes
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4

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa é descritiva-exploratória e empregou-se abordagem quantitativa, tendo os dados
sido coletados e tratados com técnicas estatísticas. Tais características de pesquisa se
apresentaram como adequadas para identificação do impacto de Valores Culturais em Valores
Organizacionais Concorrentes, objetivo deste estudo, e para isto foram utilizadas escalas
validadas e comumente utilizadas em estudos quantitativos de Valores Culturais e Valores
Organizacionais Concorrentes.

A população desta pesquisa é composta por trabalhadores brasileiros, de diversas organizações.
A amostra foi composta gradativamente, por indivíduos que se encontram nestas organizações
circunstancialmente no período de coleta de dados e que, também circunstancialmente,
responderam o questionário até se chegar a um número estatisticamente satisfatório. A amostra
deste estudo pode ser caracterizada, portanto, como acidental (HAIR ET AL, 2005).

4.1 COLETA DE DADOS

Entre os dias 23 de janeiro e 06 de fevereiro de 2019 foram coletados 553 (quinhentos e
cinquenta e três) questionários, respondidos por brasileiros que estavam, nos dias em que os
dados foram coletados, inseridos profissionalmente no mercado de trabalho. Dentre estes foram
considerados válidos 203 (duzentos e três). Os questionários categorizados como inválidos ou
não foram preenchidos integralmente - estes somaram 331 (trezentos e cinquenta) - ou
apresentaram repetições sistemáticas em suas respostas, o que apontava para um preenchimento
não adequado da ferramenta (HAIR ET AL, 2005). Estes últimos somaram 19 (dezenove).

Um dos motivos que pode ser destacado para a taxa de conclusão de preenchimento de 42%,
resultado da invalidação automática dos 331 questionários destacados acima, é a dificuldade
em se preencher o OCAI, escala ipsativa, onde se faz necessária a distribuição de 100 (cem)
pontos entre 4 (quatro) assertivas. Esta dificuldade na coleta de dados ipsativos, se em
comparação com dados normativos, por exemplo, já havia sido apontada por Domenico, Latorre
e Teixeira (2006).
A coleta de dados desta pesquisa foi feita pela estratégia “bola de neve”, onde o questionário é
distribuído primeiro para indivíduos do círculo social do autor e o repasse a outros indivíduos
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do questionário é requerido aos respondentes. Desta forma, optou-se por enviar o questionário
a três categorias de indivíduos: 1) os que compõem o círculo social mais próximo do
pesquisador, amigos e parentes; 2) empresários conhecidos do pesquisador que poderiam se
interessar pelos resultados da pesquisa e; 3) professores universitários de diversas áreas de
estudos, que, prioritariamente, possuíssem grupos de pesquisa e influência em redes sociais.

Os e-mails enviados requerendo resposta ao instrumento de pesquisa é apresentado no apêndice
B.

4.2 INSTRUMENTO DE PESQUISA

O questionário fechado que foi utilizado neste estudo foi composto por três blocos: o primeiro
composto pela escala de valores culturais (CVSCALE), construída por Yoo, Donthu e
Lenartowicz (2011); o segundo bloco pela escala de valores organizacionais (OCAI),
construída por Cameron e Quinn (2006); e, por fim, o terceiro bloco composto por variáveis
demográficas (idade, sexo e nacionalidade) e funcionais (tempo de vínculo empregatício no
emprego atual, intitulada Tempo de Empresa). O instrumento de pesquisa é apresentado no
Apêndice A.

Importa ressaltar a utilidade das variáveis demográficas na etapa de análise dos dados. Foram
utilizadas técnicas estatísticas para comparação dos resultados obtidos pelos grupos formados
pelas possíveis respostas dadas a cada uma destas variáveis. Estas possíveis respostas dadas
para mensuração das variáveis demográficas neste estudo são apresentadas a seguir:
•

Variável Idade, possíveis respostas: 17 anos ou menos; 18 a 30 anos; 31 a 40 anos;
41-50 anos; 51-65 anos; 65 anos ou mais.

•

Variável Região que trabalha, possíveis respostas: Centro-Oeste; Nordeste; Norte;
Sudeste e Sul.

•

Variável Sexo: Masculino; Feminino.

•

Variável Tempo de Empresa: 1 a 6 meses; 6 meses a 2 anos; 2 a 5 anos; 6 a 10 anos.

•

Variável Nacionalidade, possíveis respostas: Brasileira; Estrangeira.
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Para a construção dos itens da escala CVScale, Yoo, Donthu e Lenartowicz (2011) basearamse, principalmente, nas questões feitas no questionário de Hofstede (2001). Estas questões
foram ajustadas buscando a solução de duas problemáticas: 1) o trabalho de Hofstede (2001)
era a nível país e não individual como se propõe a CVScale; 2) o contexto de Hofstede (2001)
era organizacional e não generalista. Por se propor a mensurar em nível individual, fugir desta
especificidade se fez útil (YOO; DONTHU; LENARTOWICZ, 2011).
Na dimensão “distância de poder”, Yoo, Donthu e Lenartowicz (2011) utilizaram a validação
de Bochner e Hesketh (1994) que buscaram trazer maiores elementos para o entendimento desta
dimensão. A dimensão Masculinidade foi compreendida como Ego x Social, sendo ego
representando características masculinas e social características femininas. No que tange a
dimensão orientação curto e longo prazo, foram considerados os itens desenvolvidos por Bond
e colaboradores (Chinese Culture Connection, 1987). As questões que se referem as dimensões
Coletivismo e Controle da Incerteza também foram adaptadas para se tornarem mais pessoais
e generalistas (YOO; DONTHU; LENARTOWICZ, 2011).

O resultado desta construção de Yoo, Donthu, Lenartowicz (2011), que visou adaptar o trabalho
de Hofstede (2001) foi 230 itens que, após validações, eliminações dos itens ambíguos e
repetitivos, resultou numa escala de 39 itens, que tiveram índices de confiabilidade que vão
desde 0.74 a 0.91. Após chegar-se a estes 39 itens, o desenvolvimento da CVSCALE prosseguiu
para duas etapas posteriores. A primeira sendo um estudo com 1530 (mil quinhentos e trinta)
estudantes americanos e sul-coreanos, representando o ocidente e o oriente para a construção
de uma escala que seja transcultural e por fim, com os dados colhidos neste primeiro estudo,
foi realizada uma análise quantitativa dos dados, intitulada como individual level multicultural
factor analysis e chegou-se a uma Escala com 26 itens, que representam cinco dimensões
culturais de Hostede (2001).

Essa escala foi aplicada e validada no Brasil e obtiveram índices de confiabilidade (alpha de
Cronbach) aceitáveis: 0.79 para os itens relativos a distância de poder; 0.70 para aversão a
incerteza; 0.76 coletivismo; 0.72 orientação a longo ou curto prazo; 0.72 masculinidade (YOO;
DONTHU; LENARTOWICZ, 2011).

Já o instrumento de mensuração dos Valores Organizacionais (OCAI) é baseado na teoria de
valores concorrentes (QUINN; ROHRBAUGH, 1993) e é composto por seis dimensões de
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cultura organizacional: Características Dominantes; Liderança Organizacional; Gerenciamento
de Pessoas; Coesão; Ênfase Estratégica; Critérios de Sucesso. Cada uma destas dimensões é
representada por quatro itens, que se relacionam, cada um destes, com um tipo de cultura
organizacional predominante, sendo estes: Clã; Adhocracia; Mercado; Hierarquia. O
instrumento OCAI é formado por 24 itens e tem sua confiabilidade comprovada, segundo
Cameron e Quinn (2006), por ter sido amplamente utilizado em diversos países e por apresentar
índices de confiabilidade superiores a .70 em todos estes estudos.

Porém, mesmo sendo as duas escalas validadas e apresentarem índices de confiabilidade
aceitáveis, há um inconveniente no uso das duas escalas em um único estudo, pois, a CVScale
é caracterizada como uma escala normativa e a OCAI uma escala ipsativa (EIJNATTEN; ARK;
HOLLOWAY, 2014). A CVSCALE é caracterizada como normativa pois permite, em cada um
dos itens, que o respondente assinale uma alternativa em detrimento das demais. Já a OCAI
solicita ao respondente, em cada item, que distribua 100 pontos pelos itens dos questionários,
dando mais pontos para as alternativas que mais se aproximam com a realidade percebida pelo
respondente, caracterizando-se como ipsativa (HALL ET AL, 2005).

A escolha dos autores por construir suas escalas sendo normativa ou ipsativa foi baseada em
critérios lógicos, amparados por sólidas teorias. As escalas normativas, primeiramente,
apresentam-se menos cansativas aos respondentes do que as ipsativas e são capazes de gerar
análises estatísticas de maneira mais clara, direta e sofisticada (HALL ET AL, 2005).

Segundo Eijnatten, Ark e Holloway (2014) há duras críticas, feitas por estudiosos de diversos
campos de pesquisa, para a utilização de escalas ipsativas. Estas críticas são relacionadas tanto
a etapa de coleta de dados como as etapas de tratamento e análise dos dados. No que se refere
a etapa da coleta de dados, pesquisadores sugerem uma maior dificuldade no preenchimento de
escalas ipsativas. Para as etapas de tratamento e análise dos dados coletados em escalas
ipsativas, alguns pesquisadores sugerem maior dificuldade de dados ipsativos (se comparados
com dados normativos) alcançarem confiabilidade estatística e de se correlacionarem com
dados advindos de escalas normativas, por exemplo. A utilização de uma escala ipsativa
limitaria os resultados obtidos de uma pesquisa.

Porém, escalas ipsativas forçam o respondente a atribuir valor a assertivas, o que traz uma
tendência de menor respostas respondidas de maneira inconsciente e automatizada. O índice de
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respostas que tem como objetivo a aprovação de superiores e que apontam para uma
necessidade de aprovação social também tende a ser menor (EIJNATTEN; ARK;
HOLLOWAY, 2014).

Talvez por essas vantagens de se utilizar escalas ipsativas e pela possibilidade de fazer o
respondente identificar mais de um tipo de Cultura e de Valor dentro de uma organização,
escalas ipsativas vêm sendo comumente utilizadas em estudos que buscam compreender
Culturas de organizações e, portanto, os seus Valores Organizacionais. Dentre estas escalas, a
OCAI é uma das mais utilizadas e vem demonstrando, ao longo do tempo, em diversos países,
consistentes evidências de sua validade científica e índices de confiabilidade (Alpha Cronbach)
satisfatórios, no que se refere a relação com dados advindos de escalas normativas
(EIJNATTEN; ARK; HOLLOWAY, 2014). Esta é uma das razões pelas quais se optou neste
trabalho pelo uso da escala ipsativa OCAI concomitante ao uso da CVScale.

4.3 TÉCNICAS DE TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Para identificar os valores culturais optou-se por manter a natureza normativa da escala
(CVScale), para assim poder-se comparar as médias dos valores culturais de diferentes grupos
da amostra referentes a idade, sexo, região e tempo de empresa, por meio de técnica estatística
ANOVA, Scheffe e teste t.

O que diferencia a utilização da ANOVA e do teste t é o número de amostras a serem analisadas.
Sendo a técnica ANOVA adequada para cálculos para três ou mais amostras independentes e o
teste t para cálculos com até duas amostras. Desta forma, as possíveis variações nas médias
causadas pelas variáveis Idade e Tempo de Empresa foram buscadas utilizando-se a técnica
estatística ANOVA e as possíveis variações causadas pelas variáveis Região Brasileira que
Trabalha e Sexo foram calculadas utilizando o teste t. Cabe informar que optou-se por agrupar
os dados da variável Região em que trabalha (onde a resposta poderia ser uma das cinco regiões
brasileiras) em dois grupos: Sudeste e Outros. O fato que resultou nesta decisão foi que 83,25%
dos respondentes deste estudo estavam vinculados a uma organização que estava situada na
Região Sudeste. O teste Scheffe, por sua vez, foi utilizado para confirmação das possíveis
variáveis entre as médias dos grupos determinados pelas variáveis sexo e Região em que
trabalha.
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Da mesma forma, optou-se por manter a natureza ipsativa da escala OCAI para identificar os
Valores Organizacionais Concorrentes percebidos pela amostra e compara-los de acordo com
os grupos acima mencionados.

Eijnatten, Ark e Holloway (2014) apresentam ainda que, para alguns pesquisadores, dados
ipsativos não devem ser analisados por modelos estatísticos paramétricos, por não poderem
apresentar padrões nas respostas. O teste Friedman, modelo estatístico para dados não
paramétricos, foi utilizado com o intuito de verificar possíveis variações nas respostas
referentes a OCAI, causadas pelas características demográficas e funcionais dos respondentes.
Por ser a OCAI uma escala ipsativa, que gera dados não paramétricos, o teste Friedman se
mostrou mais adequado.

Segundo Rodrigues, Lima e Barbosa (2017), o uso de métodos não-paramétricos tem
aumentando nas últimas décadas. Segundo os autores, métodos não paramétricos (como o teste
Friedman) são aplicados em dados que não apresentam uma distribuição assimétrica ou que
seja proveniente de escalas ordinais e nominais. O teste Friedman seria mais adequado, se
comparado com outros testes não-paramétricos, para dados ordinais e comparações entre
grupos de amostras independentes (RODRIGUES; LIMA; BARBOSA, 2017).

Porém, no que tange a relação entre Valores Culturais e Valores Organizacionais Concorrentes,
muitos estudiosos consideram inadequada a comparação, por meios estatísticos, de dados
ipsativos com dados normativos (EIJNATTEN; ARK; HOLLOWAY, 2014). Por essa razão,
optou-se por transformar os dados colhidos pela escala normativa (CVScale) em resultados
ipsativos, utilizando as técnicas sugeridas por Berge (1999), tornando possível a mensuração e
análise dos resultados.

O trabalho de Berge (1999) sugere que variáveis ipsativas podem ser alcançadas por intermédio
de dados normativos, ao se extrair a média da pontuação de uma variável ipsativa e relacionala ao total de pontuações deste indivíduo. Segundo Domenico, Latorre e Teixeira (2006),
mesmo havendo críticas a este tipo de prática estatística, estudos que se utilizaram desta
abordagem sugerida por Berge (1999) não apresentaram quedas nos índices de confiabilidade.

A OCAI, por ser ipsativa, poderia, portanto, trazer um inconveniente que poderia impossibilitar
a utilização de modelos de Análise de Regressões Múltiplas na análise dos dados deste estudo
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(EIJNATTEN; ARK; HOLLOWAY, 2014). Porém, Rhee e Moon (2009), visando relacionar o
modelo de Valores Concorrentes com estratégias de comunicação, utilizaram-se da escala
OCAI (de natureza ipsativa) e de Regressões Múltiplas e obteveram índices de confiabilidade
satisfatórios.

Este estudo utilizou uma Regressão Múltipla para analisar a relação, e a mensuração do
impacto, entre as dimensões culturais de Hofstede (2001) e os tipos culturais de Cameron e
Quinn (2006). Com uma Regressão Múltipla se faz a possível a observação da relação – e suas
intensidades - de diversas variáveis que compõem a variável independente (Valores Culturais
representados pela CVScale) nos fatores que compõem a variável dependente deste estudo
(Valores Organizacionais Concorrentes representados pela escala OCAI). Segundo Hair et al
(2005) o modelo de Regressões Múltiplas se apresenta como mais realista por prever a relação
entre diversos fatores e não de um só.

As possíveis relações entre as dimensões culturais de Hofstede (2001) foram analisadas a partir
do coeficiente de correlação de Spearman, adequado para dados não-paramétricos. Após a
observação dos resultados destes coeficientes se buscou mensurar o impacto das dimensões
culturais nos Valores Organizacionais Concorrentes. Este impacto foi investigado a partir da
abordagem ANOVA e das estatísticas F e R² de cada relação estatisticamente significante
encontrada.

O primeiro passo para analisarmos os resultados obtidos por uma Regressão Múltipla é o exame
da estatística F. Esta estatística F aponta para a significância da relação a ser estudada e um
critério comumente utilizado em estudos sobre a Administração de Empresas é de que seja
superior a 0,05. O teste ANOVA foi utilizado para a demonstração estatística das relações
encontradas.

Após a comprovação da significância da relação se faz útil a observação da intensidade da
relação pelo intitulado R², que revela a quantidade de variação da variável dependente (fatores
da OCAI) pelas variáveis independentes combinadas. Quanto maior o R² maior a intensidade
da relação. Caso uma relação apresente R² igual a 0,5 significa que a variância da variável
dependente é explicada em 50% pelas variações da variável independente.
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Outra estatística a ser analisada para a compreensão de relação entre variáveis, ao se utilizar
Regressão Múltipla, é a estatística Beta. Esta estatística demonstra se a relação entre as
variáveis é positiva ou negativa.

Por fim, para se alcançar resultados que possam ser utilizados para a compreensão de uma
relação é necessário se verificar a independência dos fatores que compõem a variável
independente. Neste estudo, buscou-se verificar a independência dos fatores da CVScale nas
relações verificadas utilizando-se os testes estatísticos de colinearidade Durbin-Watson, VIF.

Os cálculos foram gerados através do software SPSS.

4.4 CARACTERÍSTICAS DA AMOSTRA

A amostra válida apresenta as seguintes características: 1) a maioria (83,25%) dos respondentes
desempenham suas funções profissionais na região Sudeste do Brasil, porém todas as cinco
regiões brasileiras foram representadas com pelo menos um respondente; 2) todos os
respondentes são maiores de idade e, em sua maioria (54,68%), têm entre 18 e 30 anos 3)
diversificação no que tange ao tempo em que os respondentes trabalhando na mesma empresa,
tendo destaque porém o intervalo de tempo entre 2 e 5 anos (33,50%); 4) a totalidade de
respondentes brasileiros; 5) maior número de respondentes mulheres, sendo 107 mulheres
(52,71% da amostra) mulheres e 96 (47,29% da amostra) homens, que pode ser explicada pela
técnica bola de neve de coleta de dados, onde o autor deste estudo contou com o auxílio de uma
profissional da área do direito na divulgação do questionário em redes socias.

A seguir a tabela 1 que apresenta das características gerais da amostra que compõe este estudo.

Tabela 1: Características Gerais da Amostra

IDADE

FREQUÊNCIA

%

17 anos ou menos
18 a 30 anos
31 a 40 anos
41-50 anos
51-65 anos
65 anos ou mais

0
111
39
30
23
0

0,00%
54,68%
19,21%
14,78%
11,33%
0,00%

Total

203

68

Média de Idade

33 anos

REGIÃO QUE TRABALHA

FREQUÊNCIA

%

Centro-Oeste
Nordeste
Norte
Sudeste
Sul
Total

11
15
1
169
7
203

5,42%
7,39%
0,49%
83,25%
3,45%

SEXO

FREQUÊNCIA

%

Feminino
Masculino
Total

107
96
203

52,71%
47,29%

TEMPO EMPRESA

FREQUÊNCIA

%

1-6 meses
6 meses - 2 anos
2 - 5 anos
6 - 10 anos
10 anos ou mais
Total

27
42
68
28
38
203

13,30%
20,69%
33,50%
13,79%
18,72%

NACIONALIDADE

FREQUÊNCIA

%

Brasileira
Estrangeira

203
0

100,00%
0,00%

Total

203
Fonte: autor
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS

5.1 OBJETIVO ESPECÍFICO 1: IDENTIFICAR OS VALORES CULTURAIS
PERCEBIDOS PELOS RESPONDENTES

As dimensões culturais utilizadas neste estudo para mensurar os valores culturais da amostra
de brasileiros que possuem vínculo com uma organização atuante em território brasileiro são
as apresentadas por Hofstede (2001): Distância Hierárquica, Controle da Incerteza,
Coletivismo, Longo Prazo e Masculinidade.

As médias encontradas de cada dimensão foram de 1,78 para a dimensão Distância Hierárquica
(MCVDH), 3,97 para a dimensão controle da incerteza (MCVCI), 3,36 para a dimensão
Coletivismo, 3,90 para a dimensão Longo Prazo e 1,80 para a dimensão Masculinidade.

O desvio-padrão da amostra para cada uma das dimensões de Hofstede (1983) demonstra uma
menor homogeneidade da amostra na dimensão Masculinidade. A tabela 2 apresenta os
resultados estatísticos descritivos das dimensões de Hofstede (1983) encontrados neste estudo

Tabela 2: Média e Desvio-Padrão por Dimensão de Valores Culturais

Dimensões

Média

Desvio-Padrão

Distância Hierárquica
Controle da Incerteza
Coletivismo
Orientação Longo Prazo
Masculinidade

1,77
3,97
3,36
3,90
1,78

0,555
0,527
0,623
0,456
0,776

Fonte: autor

A média de 1,77 para a dimensão distância hierárquica aponta para a percepção da amostra de
que a cultura brasileira entende como não natural o tratamento diferenciado de indivíduos
devido a características sociais e econômicas. Neste sentido, a amostra demonstra certa
resistência a diferenciação de indivíduos por critérios como, por exemplo, status social, renda
e profissão. Este resultado vai de encontro ao que sugerem os dados dos estudos sobre a cultura
brasileira de Hofstede e Hofstede (2005) e Hofstede et al (2010). Nestes estudos a cultura
brasileira apresenta um alto índice de distância hierárquica. Possíveis motivos para estas
diferenças serão sugeridos na seção Discussão dos Resultados deste estudo.
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Já a média de 3,97 da dimensão Controle da Incerteza, que representa a maneira como uma
cultura lida com o desconhecido e com o que não se pode controlar, demonstra que a amostra
percebe a cultura brasileira como avessa a incertezas, promovendo assim ações que objetivam
controlar o inesperado. Normas, regras, ações e atitudes que têm como objetivo preparar a
organização para o inesperado são entendidas como adequadas. Extroversão tende a ser um
traço dos indivíduos que compartilham uma cultura com esta característica.

A cultura brasileira no que tange a dimensão Coletivismo (média 3,36) é percebida como
coletivista mais do que individualista, porém a ênfase para os interesses individuais nas tomadas
de decisões é relevante. Neste sentido, tanto os interesses de indivíduos como os do grupo detêm
importância e relevância em tomada de decisões, sendo, porém, priorizados os interesses do
grupo. Ações que vão de encontro aos interesses coletivos são rechaçadas, compreendidas como
egoístas. A sobrevivência do indivíduo na organização, e a satisfação de suas necessidades,
passariam, primeiramente, pela sobrevivência e satisfação do grupo.

A dimensão Longo prazo (média 3,9) demonstra a percepção da amostra deste estudo de uma
cultura que prioriza ações para longo prazo, como poupar dinheiro e trabalhar ao invés de gastar
grande parte de suas economias no tempo presente, com necessidades imediatistas. Porém, com
um certo limite, pois o tempo presente e os “prazeres da vida” são também privilegiados. O
planejamento e o constrangimento de desejos no tempo presente são compreendidos como
corretos, se o motivo para estas ações for o atendimento de necessidades futuras.

Por fim, a dimensão Masculinidade, que representa a polarização entre uma atitude mais
enérgica e enfática para resolução de problemas à uma abordagem mais harmoniosa, apresenta
a percepção da cultura brasileira desta amostra como resistente a conflitos e a ações enfáticas
na resolução de conflitos e soluções de problemáticas, sendo, portanto, a cultura brasileira mais
feminina na percepção destes respondentes do que masculina.

Na seção que segue são apresentadas possíveis variações nas médias da percepção dos
respondentes das dimensões culturais de Hofstede (2001) de acordo com as variáveis
demográficas do instrumento de pesquisa deste estudo, quais sejam: idade, tempo de empresa,
sexo e região na qual trabalhava.
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5.2

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: COMPARAR OS VALORES CULTURAIS
PERCEBIDOS PELOS RESPONDENTES DE ACORDO COM IDADE,
SEXO, TEMPO DE EMPRESA E REGIÃO EM QUE TRABALHA.

Os modelos utilizados para a verificação das variações das médias de cada dimensão de valores
culturais de Hofstede (2001), por variável demográfica, foram ANOVA e Scheffe (para as
variáveis que apresentam três ou mais categorias: idade e tempo de empresa) e teste t (para as
variáveis que apresentam até duas categorias: região em que trabalhava e sexo).

Duas observações se fazem novamente pertinentes, a primeira é a de que mesmo com todas as
regiões brasileiras representadas com ao menos um respondente neste estudo, optou-se, dada o
fato da amostra ser composta principalmente por trabalhadores da regiões Sudeste, por separar
em duas categorias a amostra no que tange a variável demográfica Região em que Trabalhava,
sendo estas categorias: Sudeste e Outros. A segunda observação é referente a variável
demográfica Nacionalidade, que por ter obtido respostas unânimes não apresenta pertinência
para ser analisada nesta seção.

a) Comparação Idade x Dimensões Culturais de Hofstede (2001)

A tabela 3 apresenta os resultados obtidos pelo teste ANOVA One Way da amostra utilizando
como critério a variável demográfica idade.
Tabela 3 - Teste Anova – Variável idade

Dimensões

Teste F

sig.

Distância Hierárquica
Controle da Incerteza
Coletivismo
Longo Prazo
Masculinidade

0,783
0,135
1,200
4,036
0,890

0,505
0,939
0,311
0,008
0,447

Fonte: autor

Os resultados demonstram uma possível diferenciação na dimensão Longo Prazo causada pela
variável demográfica Idade.

Seria possível, assim, identificar um apontamento para a

afirmativa: “a idade impacta na maneira como os respondentes desta amostra percebe a
dimensão cultural brasileira Longo Prazo”. Porém, ao ser realizado o teste Scheffe, não se pode
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dizer, por falta de demonstração estatística, que a idade dos respondentes impacte na percepção
de uma das dimensões de Hofstede (2001).

b) Comparação Região em que trabalha e Dimensões Culturais de Hofstede (2001)

Ao analisarmos os resultados do teste t, as diferenças entre as médias, utilizando como critério
a variável Região em que trabalhava, pode se verificar diferença nas médias que permitem supor
que a percepção dos respondentes relativas a dimensão cultural Distância Hierárquica varia de
acordo com a região brasileira na qual o respondente trabalhava.

A tabela 4 apresenta os dados que demonstram essa diferenciação entre as médias, dado os
índices de significância revelados pelo teste T.

Tabela 4: Teste t variável região em que trabalhava

Dimensões

sig.

Distância Hierárquica

0,027

Controle da Incerteza

0,186

Coletivismo

0,189

Longo Prazo

0,750

Masculinidade

0,150

Fonte: autor

Neste sentido, os resultados do teste t corroboram os apontamentos de Hofstede et al (2010) de
que regiões brasileiras podem compartilhar Valores Culturais distintos. Porém, ao se verificar
as médias obtidas pela percepção dos respondentes que trabalham na região Sudeste e as médias
obtidas pela percepção dos respondentes das outras regiões brasileiras, não se pode observar
uma grande diferença entre estas, como aponta a tabela 5:

Tabela 5: Médias Regiões Distância Hierárquica

Dimensão Distância Hierárquica
Região Sudeste
Outras Regiões

1,7744
1,7809

Fonte: autor

Para a amostra, todas as regiões brasileiras apresentam uma cultura com baixo nível de
Distância Hierárquica. Porém, por serem as médias obtidas pelas categorias de regiões
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estatisticamente semelhantes (como apresentado pela tabela 5), no que se refere a dimensão
cultural Distância Hierárquica e, concomitantemente a isto, o teste t ter apontado para uma
diferença das médias resultado da região em que trabalhava o respondente se fez necessário
desenvolver histogramas que apontaram para a possibilidade da diferença das médias ter sido
causada por outliers (respondentes que apresentaram percepções distantes da normalidade).

Os histogramas que apresentam a distribuição das médias, por categoria da região em que
trabalhava o respondente, são apresentados nos gráficos 7 e 8. A observação destes gráficos
permite propor que alguns respondentes da região Sudeste tem a sua percepção mais distante
da média da amostra, se comparado com a percepção dos respondentes de outras regiões.
Gráfico 7: Histograma – Região Sudeste x Distância Hierárquica

Fonte: autor
Gráfico 8: Histograma – Outras Regiões x Distância Hierárquica

Fonte: autor

c) Comparação Sexo x Dimensões Culturais de Hofstede (2001)
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Ao analisarmos as variações entre as médias dos respondentes utilizando como critério o sexo
do respondente (masculino ou feminino) podemos observar diferenças nas dimensões Distância
Hierárquica e Masculinidade. O apontamento para esta diferenciação se deu através do teste t,
como demonstra a tabela 6 abaixo:
Tabela 6: Teste T – Variável Sexo

Dimensões

sig.

Distância Hierárquica
Controle da Incerteza
Coletivismo
Longo Prazo
Masculinidade

0,002
0,879
0,138
0,256
0,009

Fonte: autor

A tabela 7 apresenta as médias de homens e mulheres relativas a dimensão Masculinidade, que
apresenta a média dos homens mais próxima de 5 (o que aponta para a percepção da cultura
brasileira como mais masculina):

Tabela 7: Médias Homens e Mulheres da dimensão Masculinidade

Dimensão Masculinidade
Sexo Masculino

1,9479

Sexo Feminino

1,6659

Fonte: autor

Assim as mulheres tendem a perceber a cultura brasileira como harmoniosa e acreditam que
neste país a resolução de conflitos seja realizada de maneira que vise a harmonia e que aconteça
de maneira gentil. O homem por sua vez, tenderia a perceber o Brasil mais como um campo
onde o poder é demonstrado através da força e as decisões precisam ser tomadas de maneiras
enérgicas.

Em relação a dimensão Distância Hierárquica, homens e mulheres divergem na maneira de
perceber a cultura no que a tange a naturalização da subserviência de uma parcela da sociedade
e da diferenciação entre indivíduos. Com esta amostra, homens tendem a perceber o Brasil
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como mais hierarquizado, mas ambos, homens e mulheres, não percebem níveis tão altos de
distância entre indivíduos no Brasil. A tabela abaixo apresenta as médias apresentadas por
homens e mulheres na dimensão Distância Hierárquica.

Tabela 8: Médias Homens e Mulheres das Dimensão Distância Hierárquica

Dimensão Distância Hierárquica
Masculino
Feminino

1,902
1,665

Fonte: autor

d) Comparação Tempo de Empresa x Dimensões Culturais de Hofstede (2001)

A variável tempo de empresa demonstra não ser capaz de causar diferenças em relação as
médias das dimensões culturais. Isto aponta para o fato de que o tempo que o indivíduo está
vinculado a uma organização não impacta a percepção da cultura de seu país.

A tabela 9 apresenta os resultados do teste ANOVA One Way que demonstram que não há
diferenças entre as médias dos respondentes utilizando como critério a variável demográfica
Tempo de empresa:
Tabela 9 – Testa Anova Variável Tempo de Empresa

Dimensões

Teste F

sig.

Distância Hierárquica
Controle da Incerteza
Coletivismo
Longo Prazo
Masculinidade

1,447
0,275
0,215
1,346
1,939

0,220
0,894
0,930
0,254
0,105

Fonte: autor

5.3 OBJETIVO ESPECÍFICO 3: IDENTIFICAR OS VALORES
ORGANIZACIONAIS CONCORRENTES PERCEBIDOS PELOS
RESPONDENTES

Nesta seção foram analisados os dados obtidos pela amostra deste estudo no que se refere a
escala ipsativa OCAI. Serão apresentadas as médias atribuídas a cada um dos quatro tipos de
cultura de Cameron e Quinn (2006), também foi utilizado o teste de Friedman com o intuito de
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verificar possíveis diferenças entre as médias dos grupos formados por variáveis demográficas
(idade e sexo) e funcionais (tempo de empresa e região em que trabalhava).

Na percepção dos respondentes desta pesquisa, os valores organizacionais da empresa em que
estavam vinculados no momento da coleta de dados refletem, majoritariamente, valores
organizacionais do tipo cultural Clã (30,11% de 100%), que representa organizações que tem
o seu foco nos processos internos da organização e priorizam a liberdade/flexibilidade dos seus
trabalhadores. Organizações representadas pelo tipo clã valorizam dentro da organização o
trabalho em equipe, o companheirismo profissional e o trabalho em equipe feito de maneira
harmoniosa.

O segundo tipo cultural mais percebido pelos respondentes é o Hierarquia (27,18% de 100%),
que reflete organizações com o foco voltado para processos internos e que priorizam
estabilidade e controle. As organizações refletidas pelo tipo cultural Hierarquia acreditam que
a eficácia é resultado do controle de seus processos internos e de seus trabalhadores e por
práticas e ações corretas.

Na tabela 10 são apresentadas as médias obtidas (em porcentagem, sendo o total 100) para cada
tipo de cultura de Cameron e Quinn (2006):

Tabela 10: Médias obtidas para Tipos de cultura de Cameron e Quinn (2006)

Tipo de Cultura (OCAI)
Clã
Hierarquia
Mercado
Adhocracia

Média
30,11%
27,18%
23,35%
19,36%

Fonte: autor

As médias obtidas pela percepção dos tipos culturais com foco em fatores à organização foram
23,35% para o tipo Mercado e 19,36% para o tipo Adhocracia. A percepção do tipo Mercado
representa as organizações que buscam a eficácia no lucro e que compreendem a
competitividade como um importante critério para a eficácia. Além disso, empresas
enquadradas no tipo Mercado realizam sua busca por eficácia mediante o controle de processos
e pessoas por normas e sistemas hierárquicos. Organizações que compõem o tipo Mercado
comumente promovem práticas que visam a adequação ao mercado em que a organização está
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inserida. O clã Adhocracia, o menos percebido pela amostra, compreende a eficácia
organizacional como uma resposta ao ambiente externo à organização de maneira criativa. Para
isto, seus processos tendem a ser menos padronizados. Empresas enquadradas como
adhocraticas percebem a eficácia pela criação de produtos inovadores e práticas que promovam
a criatividade e liberdade de seus funcionários.

A figura 7 representa as médias obtidas por cada Tipo Cultural de Cameron e Quinn (2006):

Figura 7: médias tipos culturais (OCAI)

Médias obtidas Tipos Culturais (OCAI)
Clã
30,11%

Adhocracia

19,36%

23,35%

Mercado

27,18%

Hierarquia

Média

Fonte: autor

5.4 OBJETIVO ESPECÍFICO 4: COMPARAR OS VALORES ORGANIZACIONAIS
CONCORRENTES PERCEBIDOS DE ACORDO COM IDADE, SEXO, TEMPO DE
EMPRESA E REGIÃO EM QUE TRABALHAVA

Para a verificação de possíveis diferenças nas médias obtidas dos tipos Culturais de Cameron e
Quinn (2006) utilizou-se o teste Friedman, com o intuito de verificar se variáveis demográficas
(idade e sexo) e funcionais (tempo de empresa e região em que trabalhava) dos respondentes se
relacionam com a percepção destes de ao menos um tipo Cultural.
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Os resultados do teste Friedman demonstram que não há diferenças relevantes na percepção
dos respondentes de acordo com a sua idade, sexo, tempo de empresa ou região em que
trabalhava. Todos os cálculos do teste Friedman resultaram em valores de significância
superiores a 0,05 como apresenta a tabela 11:

Tabela 11: Teste Friedman Tipos de Cultura (OCAI)
VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS

TIPO CULTURAL (OCAI)

Clã
Adhocracia
Mercado
Hierarquia

Idade

Sexo

0,345
0,074
0,798
0,335

0,625
0,836
0,604
0,989

Tempo de
Empresa
0,059
0,662
0,876
0,882

Região
0,178
0,876
0,731
0,776

fonte: autor

Porém, mesmo não sendo demonstrada uma variação ocorrida por características dos
respondentes, destaca-se a relação da percepção do tipo Clã e a variável Tempo de Empresa. A
significância obtida para a relação é 0,059. Há, portanto, uma possível relação do tempo que o
respondente estava vinculado a uma organização e a sua percepção desta organização como
uma família, a qual precisa ser melhor investigada.

5.5 OBJETIVO 5: RELACIONAR VALORES CULTURAIS PERCEBIDOS PELOS
RESPONDENTES COM VALORES ORGANIZACIONAIS CONCORRENTES
PERCEBIDOS.

Para se verificar as possíveis relações entre as dimensões culturais de Hofstede (2001),
mensuradas neste estudo em um nível individual, e os Valores Organizacionais Concorrentes
(Cameron; Quinn, 2006) utilizou-se os coeficientes de correlação de Spearman, adequados para
análise de correlação de dados não paramétricos.

Os coeficientes de correlação obtidos neste estudo apontaram para algumas relações
estatisticamente satisfatórias entre as dimensões Coletivismo e Masculinidade e os tipos de
cultura Clã e Mercado. Os resultados obtidos são apresentados na tabela 12. As relações
estatisticamente satisfatórias foram destacadas.
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Tabela 12 – Correlações entre Dimensões Culturais e Tipos de Cultura
CORRELAÇÕES

Distância
Hierárquica

Controle da Incerteza

Coletivismo

Longo Prazo

Masculinidade

-0,086
-0,045
-0,068
-0,059

0,178*
-0,068
-0,224**
-0,008

0,023
-0,028
0,004
0,048

-0,176*
0,075
0,163*
0,013

Clã
-0,115
Adhocracia
0,107
Mercado
0,126
Hierarquia
-0,011
* correlação é significante ao nível 0,01
** correção é significante ao nível 0,05
Fonte: autor

Como apresentado na tabela x, o tipo de cultura Clã se correlaciona positivamente com a
dimensão Coletivismo e negativamente com a dimensão Masculinidade. O tipo de Cultura
representa organizações que priorizam a harmonia entre funcionários, o trabalho em equipe e a
fraternidade na organização. Portanto, é lógica a relação positiva do tipo de cultura clã com a
dimensão Coletivismo. É também lógica a relação negativa entre a dimensão Masculinidade,
que prioriza ações enérgicas e enfáticas na rotina organizacional e o tipo cultural Clã.
Já o tipo cultural Mercado, que enquadra organizações que possuem seu foco em aspectos
externos à organização e tendem a buscar controle de processos e pessoas, se relacionou
negativamente com a dimensão Coletivismo e positivamente com a dimensão Masculinidade.
Por ser o tipo de cultura Mercado caracterizado pela priorização da competitividade entre seus
funcionários (que aponta para uma relação não harmoniosa entre estes e a disputa entre
indivíduos), são lógicas também a relação negativa com a dimensão cultural Coletivismo e
negativa com a dimensão cultural Masculinidade.
Nota-se a oposição entre os tipos de cultura Clã e Mercado nas relações com as dimensões
Coletivismo e Masculinidade. O modelo gerado por Cameron e Quinn (2006) também
posiciona teoricamente os quadrantes Clã e Mercado como opostos, sendo o primeiro gerado
pela relação entre orientação ao ambiente interno e para flexibilidade e o tipo cultural Mercado
com orientação ao ambiente externo e para controle.
Na seção que se segue, a última etapa da análise dos dados obtidos neste estudo, será verificado
o impacto das dimensões culturais de Hofstede (2001) em Valores Organizacionais
Concorrentes de Cameron e Quinn (2006).
5.6

OBJETIVO

CULTURAIS

GERAL:
NO

IDENTIFICAR

NÍVEL

O

INDIVIDUAL

ORGANIZACIONAIS CONCORRENTES.

IMPACTO

DOS

VALORES

SOBRE

OS

VALORES
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Para a identificação e análise dos possíveis impactos dos Valores Culturais de Hofstede (2001)
sobre os Valores Concorrentes de Cameron e Quinn (2006), utilizou-se o modelo estatístico
Regressão Múltipla. Os testes Durbin-Watson, VIF foram também utilizados para a verificação
índices de colinearidade (fenômeno que reflete a não autonomia de fatores que compõem uma
variável).

Os resultados obtidos nestes testes apontam para dois impactos: 1) impacto negativo da
Dimensão Coletivismo sobre o tipo de cultura Mercado; 2) impactos positivos das Dimensões
Coletivismo e Controle da Incerteza sobre o tipo de cultura Clã. Porém, não se pode observar
influências de algum dos valores Culturais de Hofstede (1983), em um nível individual, sobre
os tipos de cultura Adhocracia e Hierarquia de Cameron e Quinn (2006). Também não se pode
observar impacto estatisticamente significante das dimensões Distância Hierárquica, Longo
Prazo e Masculinidade nos tipos de cultura de Cameron e Quinn (2006). Destaca-se a ausência
de influência da dimensão Masculinidade nos tipos de cultura Clã e Mercado, tendo em vista
os coeficientes de correlação obtidos e apresentados acima.

Para analisar a colinearidade e multicolinearidade entre as variáveis independentes utilizou-se
o teste Durbin-Watson, que verifica a colinearidade dos fatores da variável independente,
realizado para verificação do impacto da dimensão cultural Coletivismo sobre o tipo de cultura
Mercado obteve o valor de 2,022. Com este valor, pode-se demonstrar a independência das
variáveis independentes. O mesmo pôde ser observado na relação das percepções Coletivismo
e Controle da Incerteza com o tipo cultural Clã. O teste Durbin-Watson apresentou o valor de
1,905. O teste VIF, realizado para estas duas relações, também demonstra a adequação pela
ausência de Multicolinearidade nas variáveis independentes, tendo sido obtido valor VIF 1,000
para a relação entre a dimensão Coletivismo e o tipo cultural Mercado e o valor VIF 1,059 para
a relação entre as dimensões Coletivismo e Controle da Incerteza e o tipo cultural Clã.

O teste ANOVA, utilizado para a identificar a significância estatística do impacto da dimensão
Coletivismo sobre o tipo cultural Mercado e do impacto das dimensões Coletivismo e Controle
da Incerteza sobre o tipo cultural Clã identificou a significância de ambas as relações: indicou
o impacto de Coletivismo sobre o tipo de cultura Mercado obtendo um valor sig. 0,038 e o
impacto das dimensões Coletivismo e Controle da Incerteza sig. 0,001. A estatística F
observada para as relações (estatística esta obtida também pelo teste ANOVA) também aponta
para a significância dos impactos observados. Tendo o primeiro impacto apresentado valor F
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4,340 e o segundo (das dimensões culturais com o tipo Clã) apresentando F 10,436 e F 7,681,
respectivamente.

O valor R² encontrado para a impacto Coletivismo sobre Clã é de 0,044, o que indica que a
percepção do tipo cultural Clã é explicada em 4,4% pela percepção de valores culturais de
Coletivismo. O R² da relação Controle da Incerteza e Clã é de 0,018, o que indica que o impacto
de 1,8% da percepção da dimensão de Controle da Incerteza na percepção do tipo cultural Clã.

Os resultados descritos acima, que apontam para a adequação estatística entre as relações
encontradas neste estudo são apresentados na tabela 13:
Tabela 13 – Resultado impacto de VC sobre VO

Sig.

F

R²

Beta

Durbin-Watson

VIF

Coletivismo x Mercado

0,38

4,340

0,016

-0,398

2,022

1,000

Coletivismo x Clã

0,001

10,436

0,044

0,736

1,905

1,059

Controle da Incerteza x Clã

0,001

7,681

0,018

0,620

1,905

1,059

Fonte: autor

Como se pode verificar na tabela 13, a direção das relações Coletivismo e a percepção do tipo
Cultural Mercado se apresentou como negativa (Beta -,398). Neste sentido, quanto maior a
percepção da cultura brasileira como coletivista, que privilegia interesses de grupos em
detrimento de interesses individuais, menor é a percepção do tipo de cultura Mercado – modelo
que representa organizações que compreendem a eficácia como a competitividade e os
resultados financeiros. Portanto, organizações que se enquadram no tipo de cultura Mercado
possuem o foco em agentes externos à organização e, entendem como eficácia o controle de
seus processos e indivíduos para a geração de resultados financeiros. Supõe-se, portanto, que
as relações sociais entre os trabalhadores de organizações enquadradas no tipo cultural Mercado
não são priorizadas, o que poderia explicar a relação oposta entre a percepção de coletividade
e este tipo cultural. O valor R² encontrado para esta relação é de 0,016, o que indica que a
percepção do tipo de cultura Mercado é afetada em 1,6% pela percepção da dimensão
Coletivismo.

Já a percepção de Coletivismo (Beta 0,736) e Controle da incerteza (Beta 0,620) tem impacto
positivo sobre o tipo cultural Clã. O tipo cultural Clã representa valores organizacionais
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concorrentes que privilegiam a harmonia entre os trabalhadores, o trabalho em equipe e o
comprometimento destes trabalhadores com a organização. Neste sentido, se torna
compreensível o impacto positivo de valores culturais que privilegiam o coletivo e o tipo de
cultura Clã. Porém, o entendimento da relação da dimensão cultural Controle da Incerteza e o
tipo Cultural Clã se apresenta de forma menos clara. Um questionamento se tornou possível
para esta relação, que pode contribuir para o seu entendimento: 1) o trabalho em equipe,
priorizando a amizade e a harmonia nas relações entre trabalhadores (como sugere o tipo de
cultura Clã) poderia ser uma forma de controle do futuro e de eventos inesperados? A resposta
a esta pergunta poderia ser parte da compreensão do impacto positivo da dimensão cultural
Controle da Incerteza sobre o tipo de cultura Clã.

Tendo em vista a não comprovação da hipótese deste estudo, que sugeria a relação e o impacto
de todos os Valores Culturais sobre Valores Organizacionais Concorrentes de Cameron e Quinn
(2006) optou-se pela discussão dos resultados obtidos. Esta discussão se fez válida pelos
resultados obtidos em estudos anteriores sobre a cultura brasileira e, também, por acreditar-se
na solidez dos apontamentos, teóricos e práticos, para a relação entre Valores Culturais e
Valores Organizacionais Concorrentes.
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6 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Nesta seção foram discutidos os resultados obtidos neste estudo no que tange a identificação de
Valores Culturais percebidos e de Valores Organizacionais Concorrentes percebidos. Os
resultados obtidos das comparações das variáveis independentes deste estudo (Valores
Culturais) e das variáveis dependentes (Valores Organizacionais Concorrentes) de acordo com
as variáveis idade, sexo, tempo de empresa e região em que trabalhava também foram
discutidos. Por fim, foram discutidos os resultados no que tange as relações entre as variáveis
independente e dependente, e o impacto de Valores Culturais sobre Valores Organizacionais
Concorrentes. Resultados obtidos por estudos que tinham objetivos semelhantes aos desta
pesquisa foram trazidos e comparados.

6.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: OBJETIVO ESPECÍFICO 1

O primeiro objetivo específico deste estudo foi identificar os Valores Culturais percebidos dos
respondentes. Os Valores Culturais percebidos pela amostra deste estudo apresentaram a
seguinte hierarquia: 1º Controle da Incerteza; 2º Orientação Longo Prazo; 3º Coletivismo; 4º
Masculinidade; 5º Distância Hierárquica. A hierarquia de dimensões culturais do Brasil
apresentada por Geert Hofstede em seu site (www.hofstede-insight.com/country/brazil)
corrobora apenas com os posicionamentos das dimensões Controle da Incerteza e Coletivismo
relatados acima. Esta hierarquia apresentada por Hofstede em seu site é a que segue: 1º Controle
da Incerteza; 2º Distância Hierárquica; 3º Coletivismo; 4º Orientação Longo Prazo; 5º
Masculinidade. Uma possível explicação para a diferença estaria no nível de mensuração das
dimensões culturais nos dois estudos, sendo as dimensões culturais mensuradas neste estudo
em um nível individual e no trabalho de Hofstede, por sua vez, em nível país.

Os resultados obtidos na dissertação de mestrado de Pedro Joel Neto Marques, que em 2014
objetivou mensurar o impacto da cultura no comportamento do consumidor, ao nível de análise
individual, dão força a suposição de que escalas em nível individual de análise tendem a
apresentar resultados divergentes de escalas adequadas ao nível país. Os resultados obtidos por
Marques (2014) permitiram o seguinte ordenamento das percepções da cultura brasileira: 1º
Orientação Longo-Prazo; 2º Controle da Incerteza; 3º Coletivismo; 4º Masculinidade; 5º
Distância Hierárquica. A similaridade entre a hierarquia obtida neste estudo e a hierarquia
apresentada por Marques (2014) é apenas no posicionamento da dimensão cultural Coletivismo.
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Porém, cabe destacar, que ao serem observadas as médias obtidas para cada dimensão no estudo
de Marques (2014), é notória a proximidade dos resultados com os apresentados neste estudo
(tabela 14).
Tabela 14 – Comparação médias obtidas neste estudo x Marques (2014)

Dimensões
Distância Hierárquica
Controle da Incerteza
Coletivismo
Orientação Longo Prazo
Masculinidade

Médias Obtidas neste
Estudo
1,77
3,97
3,36
3,9
1,78

Médias Marques (2014)
1,76
3,72
3,32
3,82
2,16

Fonte: autor

Os resultados sugerem uma maior semelhança quando se referem ao nível individual, do que
se comparados os dados obtidos em nível individual com os dados obtidos em nível país. Porém,
a discussão não passa somente pelas diferenciações causadas pela natureza das escalas e os seus
níveis de análise.
6.2 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: OBJETIVO ESPECÍFICO 2

O segundo objetivo específico deste estudo foi comparar os Valores Culturais percebidos pelos
respondentes de acordo com idade, sexo, tempo de empresa e região em que trabalhava. Os
resultados obtidos apontaram para a relação entre o sexo dos respondentes e as dimensões
Distância Hierárquica e Masculinidade e a região em que trabalhava o respondente com a
dimensão cultural Distância Hierárquica.

No que se refere a relação entre a variável sexo e as dimensões Distância Hierárquica e
Masculinidade não se encontrou estudos que relacionasses a percepção de cultura, sob o prisma
das dimensões culturais de Hofstede (2001). Porém, a discussão sobre a diferença de percepção
da cultura entre homens e mulheres, (principalmente em relação a dimensão Masculinidade)
pode se iniciar com as palavras de Hofstede (2001, p.101):

Encontramos uma tendência comum na maior parte das sociedades, modernas ou
tradicionais, no que diz respeito à distribuição dos papéis sociais segundo o sexo [...] os
homens devem ser firmes, competitivos, duros. As mulheres devem tratar do lar e das
crianças, devem adotar papéis mais ternos [...] os homens tinham mais liberdade de
movimento.
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Neste sentido, por ser a percepção dos Valores Culturais construída socialmente, nas relações
entre indivíduos e em seu cotidiano, esta diferenciação, ainda, pode causar diferenças nas
percepções de homens e mulheres.

No que tange a relação entre a variável Região em que trabalha e a dimensão Distância
Hierárquica, identificou-se os resultados apresentados por Hofstede et al (2010), que
corroboram com os resultados obtidos neste estudo, apontam para um maior índice de Distância
Hierárquica na região Sudeste brasileira se comparado com as outras regiões do país.

6.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: OBJETIVO ESPECÍFICO 3

O terceiro objetivo específico deste estudo foi identificar os Valores Organizacionais
Concorrentes percebidos pelos respondentes. As médias obtidas para cada tipo de cultura (que
representam estes Valores Organizacionais Concorrentes e apontam para o a forma de
funcionamento da organização) são as que seguem: Clã (30,11%); Hierarquia (27,18%);
Mercado (23,35%) e Adhocracia (19,36%).

É possível se verificar, por estudos realizados no Brasil, que o tipo de cultura Clã recebe
destaque na percepção de trabalhadores brasileiros. Carvalho (2015) ao buscar verificar, junto
a trabalhadores brasileiros, a percepção do tipo de cultura mais adequado para o exercício de
gerenciamentos de projetos, identificou o tipo de cultura Clã. Araujo, Jesus, Araujo e Cruz
(2011), por sua vez, em um estudo sobre o tipo de cultura compartilhada em uma instituição de
ensino corroboraram também, ao utilizaram a escala OCAI, identificaram o tipo Clã como o
mais percebido na instituição. Outro estudo que obteve resultados que foram ao encontro dos
resultados obtidos neste estudo foi o de Domenico, Latorre e Teixeira (2006), que identificaram
a seguinte hierarquia de tipos de culturas de Cameron e Quinn (2006): Hierarquia (36,4%); Clã
(28,9%); Mercado (24,9%); Adhocracia (6,36%). Este estudo teve como amostra cinco (5)
organizações que desempenhavam suas funções no Brasil. Mesmo com uma diferença no
ordenamento dos tipos de cultura (os tipos de cultura Clã e Hierarquia apresentaram
posicionamentos distintos), algumas similaridades entre este estudo e o de Domenico, Latorre
e Teixeira (2006) são destacáveis: 1) a preponderância dos tipos de cultura Clã e Hierarquia na
percepção dos respondentes de ambos os estudos; 2) o pouco destaque ao tipo de cultura
Adhocracia.
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6.4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: OBJETIVO ESPECÍFICO 4

O quarto objetivo específico deste estudo foi comparar a percepção de Valores Organizacionais
Concorrentes dos respondentes de acordo com idade, sexo, tempo de empresa e região em que
trabalhava. Não foram identificadas relações estatisticamente significantes entre a percepção
dos Valores Organizacionais concorrentes e a idade, o sexo, o tempo de empresa ou a região
em que o respondente trabalhava. Não foram encontrados estudos que tratassem as diferenças
de valores organizacionais concorrentes de acordo com idade, sexo, tempo de empresa e região
em que trabalhava o respondente.

6.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS: OBJETIVO ESPECÍFICO 5 E OBJETIVO
GERAL

Nesta etapa serão discutidos os resultados obtidos acerca da relação entre Valores Culturais e
Valores Organizacionais Concorrentes e acerca do impacto de Valores Culturais sobre Valores
Organizacionais Concorrentes.

No que tange a relação entre as variáveis independentes (Valores Culturais) e dependentes
(Valores Organizacionais Concorrentes) pôde-se identificar as seguintes relações significativas:
entre as dimensões Coletivismo e Masculinidade com o tipo de cultura Clã e entre as dimensões
Coletivismo e Masculinidade com o tipo de cultura Mercado. Não se pôde, portanto, observar
relações entre as dimensões culturais de Hofstede (2001) e os tipos de cultura Adhocracia e
Hierarquia.

O impacto entre as dimensões culturais de Hofstede (2001) sobre os Valores Organizacionais
Concorrentes pôde ser verificado da dimensão cultural Coletivismo sobre os tipos de cultura
Clã e Mercado e da dimensão cultural Controle da Incerteza sobre o tipo de cultura Clã. Esses
resultados, porém, foram de encontro ao hipotetizado neste estudo, de que todas as dimensões
culturais de Hofstede (2001) teriam alguma relação e impacto sobre os Valores Organizacionais
Concorrentes de Cameron e Quinn (2006). Como apresentado no decorrer deste estudo, essa
hipótese teve os seguintes fundamentos: 1) teorias que relacionam Valores Culturais e Valores
Organizacionais; 2) o trabalho de Hofstede (1985) que propôs uma relação Valores Culturais e
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Valores Organizacionais; 3) as similaridades da proposição de Hofstede (1985) com os tipos de
cultura de Cameron e Quinn (2006).

Hofstede (1985) sugere que a nacionalidade de fundadores de organizações (mesmo que
comprovada esta relação) não é capaz de compreender a complexidade do funcionamento de
organizações e todos os seus aspectos. Neste sentido, o autor sugere que uma delegacia tende
mais a ser enquadrada no tipo de cultura Hierarquia que uma loja de discos.

Porém, as poucas relações identificadas neste estudo, e o pouco impacto entre as variáveis aqui
estudadas, podem estar, também, relacionadas a utilização da escala OCAI e de sua natureza
ipsativa. Como apontado no decorrer deste trabalho, diversas são as críticas em relação a
utilização de escalas ipstativas e da utilização destas com uma escala normativa, em um mesmo
estudo.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste estudo foi identificar o impacto de Valores Culturais sobre Valores
Organizacionais Concorrentes. A metodologia utilizada neste estudo se mostrou adequada,
tendo em vista o trabalho de Rheen e Moon (2009) que apresentou índices de confiabilidade
satisfatórios ao se utilizar o modelo de Regressões Múltiplas e a Escala OCAI, de natureza
ipsativa e os índices de confiabilidade da CVScale.

A utilização de escalas ipsativas vêm recebendo críticas, parte destas relacionadas a utilização
de escalas ipstivas e normativas em um mesmo estudo. Tendo em vista que a hipótese que os
resultados obtidos neste estudo permitiram corroborar a hipótese de impacto de todas as
Dimensões Culturais em Valores Organizacionais Concorrentes. Os resultados obtidos neste
estudo demonstraram o impacto negativo da dimensão cultural Coletivismo no tipo de cultura
Mercado e o impacto positivo das dimensões Coletivismo e Controle da Incerteza no tipo de
cultura Clã. Porém, pôde se observar o baixo impacto dessas relações.

Neste ponto, sugere-se que, mesmo com a ampla utilização da escala ipsativa de Cameron e
Quinn (2006) de Valores Concorrentes, estudos sejam desenvolvidos com uma escala
normativa de Valores Organizacionais Concorrentes ao se abordar a relação entre Valores
Organizacionais e Valores Culturais.
Outro fator que merece destaque é o nível de análise – individual - da CVScale. Por buscar
identificar o percebido do respondente em relação a cultura brasileira, em um nível individual,
a escala pode, também, acabar por apontar para traços da personalidade do respondente, para
as suas ações e comportamentos. Neste sentido, alguns fenômenos podem ocorrer e causar
variações nas respostas que poderiam explicar o resultado obtido neste estudo. Um destes
fenômenos é o intitulado “desejabilidade social”. Ribas, Seidl e Hutz (2004, p.84) conceituam
o fenômeno e afirmam que este pode impactar respostas à pesquisas que buscam mensurar
comportamentos, ações e personalidade, por exemplo:
“a desejabilidade social pode ser entendida como uma propensão por parte de
participantes de pesquisas a responderem de forma tendenciosa a perguntas
apresentas. Os participantes tenderiam apresentar respostas consideradas mais
aceitáveis ou aprovadas socialmente e tenderiam ainda a negar sua associação
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pessoal com opiniões e comportamentos que seriam desaprovados
socialmente”.

Avançando, Gastal e Pilati (2016, p.57) sugerem que, como seres humanos, somos necessitados
de pertencimento e aceitação. Por isto, somos capazes de “[...]distorcer auto-relatos para uma
direção favorável, negando, assim, traços e comportamentos socialmente indesejáveis[...]”.
É de se supor que estas necessidades de pertencimento e aceitação (e a intensidade com que se
apresentam) passam, necessariamente, pelo contexto da sociedade em que o respondente estava
inserido no momento da coleta de dados. Nos meses de fevereiro e março de 2019 o Brasil a
sociedade brasileira enfrentava debates acerca, também, do papel da mulher na sociedade e da
necessidade de igualdade no tratamento entre indivíduos. Debates estes muito estimulados pelo
cenário político que vêm sendo apresentado no país nos anos de 2018 e 2019. Portanto,
pesquisas de Valores Culturais que busquem demonstrar diferenças sistemáticas (suas fontes e
consequências) entre dados obtidos em escalas de análise em individual e em escalas de nível
país se mostram pertinentes.
Nota-se também que algumas limitações deste estudo impossibilitaram uma compreensão mais
clara dos motivos do baixo impacto das relações observadas. Dentre estas limitações se
destacam a não identificação do nível educacional dos respondentes e do porte e segmento das
organizações em que estavam inseridos estes respondentes no momento da coleta de dados. A
relevância destas identificações se constrói pelo fato de que a percepção dos valores se constrói
nos contextos que os indivíduos têm acesso ao longo da vida. Pesquisas que contemplem e
analisem a diferença de percepção por estas informações se fazem necessárias.
Era de se esperar, também, que Valores Culturais tiverem uma maior relação com Valores
Culturais Concorrentes. Partiu-se do princípio de que trabalhadores em organizações
compartilhariam uma mesma cultura. Porém, tendo em vista a baixa relação e o baixo impacto
apresentado neste estudo, pesquisas que compreendam a socialização dos respondentes, e o país
em que ocorreu, se fazem úteis. Isto se mostra pertinente dado o nível de internacionalização
das organizações e de seus processos.

Por fim, frente aos resultados, sugere-se que as pessoas que percebem a dimensão Coletivismo
tendem a ter maiores dificuldades em se adaptar a organizações enquadradas no tipo de cultura
Mercado. Já as pessoas que percebem as dimensões Coletivismo e Controle da Incerteza tendem
a se adaptar melhor ao tipo de cultura Clã.
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APÊNDICE A

BLOCO A: QUESTIONÁRIO PARA MENSURAÇÃO DE VALORES CULTURAIS
Cultural Value Scale (CVScale)
LIKERT 5 PONTOS: Discordo totalmente; Discordo; Nem Discordo Nem Concordo;
Concordo; Concordo Totalmente.

Dimensão Cultural Distância Hierárquica.
Assertivas:
1) As pessoas em posições hierárquicas mais altas devem tomar a maior parte das decisões
sem consultar as pessoas em posições mais baixas.
2) As pessoas em posições hierárquicas mais altas não devem perguntar, com frequência,
a opinião de pessoas em posições hierárquicas mais baixas.
3) As pessoas em posições hierárquicas mais altas devem evitar a interação social com as
pessoas em posições mais baixas.
4) As pessoas em posições hierárquicas mais baixas não devem discordar das decisões
tomadas por pessoas em posições mais altas.
5) As pessoas em posições hierárquicas mais altas não devem delegar tarefas importantes
a pessoas em posições hierárquicas mais baixas.

Dimensão Cultural Controle da Incerteza.
Assertivas:
1) É importante haver instruções detalhadas para que eu saiba sempre o que é esperado que
eu faça.
2) É importante seguir rigorosamente instruções e procedimentos.
3) Regras e Regulamentos são importantes porque me informam sempre do que é esperado
de mim.
4) Procedimentos de trabalho padronizados são úteis.
5) As instruções para operações são importantes.

Dimensão Cultural Individualismo x Coletividade.
Assertivas:
1)
2)
3)
4)
5)

Os indivíduos devem sacrificar os interesses pessoais pelo grupo.
Os indivíduos devem ficar com o grupo mesmo em dificuldades.
O bem-estar do grupo é mais importante do que as recompensas pessoais.
O sucesso do grupo é mais importante do que o sucesso individual.
Os indivíduos só devem procurar cumprir os seus objetivos pessoais depois de ter em
conta o bem-estar do grupo.
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6) A lealdade ao grupo deve ser encorajada, mesmo com sacrifício de objetivos pessoais.

Dimensão Cultural Orientação Curto Prazo x Orientação Longo Prazo
Assertivas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Eu devo fazer uma gestão criteriosa do meu dinheiro.
Eu devo manter uma decisão ou opinião, apesar de haver oposição.
Haver firmeza e estabilidade pessoal.
Planejamento a longo prazo (superior a um ano).
Abdicar da diversão hoje, em prol do sucesso do futuro.
Trabalhar arduamente para o sucesso no futuro.

Dimensão Cultural Masculinidade x Feminilidade
Assertivas:
1) Ter uma carreira profissional é mais importante para os homens do que para as
mulheres.
2) Normalmente os homens resolvem os problemas com análise lógica, e as mulheres com
a intuição.
3) Resolver problemas difíceis requer normalmente uma abordagem ativa e enérgica, que
é típica dos homens.
4) Há tarefas que um homem pode sempre fazer melhor do que uma mulher.

BLOCO 2: QUESTIONÁRIO PARA MENSURAÇÃO DE VALORES
ORGANIZACIONAIS
Organizational Cultural Assessment Instrument (OCAI)
Escala possibilita o respondente a distribuir 100 “pontos” entre as quatro assertivas.
1. Características Dominantes
A organização é muito pessoal, como
uma segunda família. As pessoas
compartilham diversos aspectos de sua
vida.
A organização é dinâmica e com espírito
empreendedor. As pessoas estão sempre
dispostas a assumir riscos.
A organização é voltada a resultados. As
pessoas são competitivas e orientadas ao
desempenho.
A organização é um local bem
estruturado e formal. Procedimentos
formais governam o modo das pessoas
agirem.

Pontuação
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2. Liderança Organizacional
A liderança da organização tem como
funções orientar, facilitar e desenvolver
os demais membros.
A liderança é voltada para o
empreendedorismo, inovação e
geralmente assume muitos riscos.
O principal foco da liderança da
organização são os resultados.
A liderança é voltada para coordenar,
organizar e tornar a organização mais
eficiente.

Pontuação

3. Gerência Organizacional
O estilo de gerência é caracterizado por
trabalho em equipe, consenso e
participação.
O estilo de gerência é caracterizado por
assumir riscos, inovar e liberdade de criar
coisas únicas.
O estilo de gerência é caracterizado por
competitividade, alta demanda e
cumprimento de metas.
O estilo de gerência é caracterizado por
segurança, conformidade, previsibilidade
e estabilidade.

Pontuação

4. “Cola” que mantém a
organização unida
O que mantém a organização unida é
lealdade e confiança. O
comprometimento com a organização é
alto.
O que mantém a organização unida é
inovação e desenvolvimento. Há a
motivação de estar sempre no topo.
O que mantém a organização unida é
ênfase em resultados e atingimento de
metas.
O que mantém a organização unida são
regras formais e políticas.

Pontuação

5. Ênfase Estratégica

Pontuação
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A organização enfatiza o
desenvolvimento humano. Confiança,
abertura e participação persistem.
A organização enfatiza adquirir novos
recursos e criar desafios, além de
aproveitar novas oportunidades.
A organização enfatiza ações
competitivas e conquistas individuais. O
objetivo é ser dominante no mercado.
A organização enfatiza permanência e
estabilidade. Eficiência, controle e
operações padronizadas são importantes.

6. Critérios de Sucesso
A organização define sucesso com base
no desenvolvimento humano, trabalho
em equipe e comprometimento.
A organização define sucesso com base
em seus produtos, que são únicos ou mais
novos.
A organização define sucesso com base
em sua posição no mercado.
Competitividade é a dimensão chave.
A organização define sucesso com base
em sua eficiência. Os custos de produção
são importantes.

BLOCO 3
VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS E FUNCIONAIS
•
•
•
•
•

Idade
Sexo
Tempo de Empresa
Região em que Trabalha
Nacionalidade

Pontuação
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APÊNDICE B

Olá, boa tarde.

Primeiramente, obrigado pelo interesse.

Estou desenvolvendo uma pesquisa que tem como objetivo identificar a influência de culturas na
maneira como organizações são administradas e para isto solicito que responda, se possível, o
questionário que compõe este estudo.
Os únicos critérios para os respondentes é de que estejam trabalhando.
Me comprometo a divulgar o resultado do trabalho, que acredito será útil tanto para
empresas/organizações como para pessoas que estejam desempenhando funções profissionais.
Link para questionário:
https://pt.surveymonkey.com/r/valoresculturais_valoresorganizacionais
Muito obrigado mais uma vez. Estou à disposição.

Caso acredite que algum conhecido tenha interesse nesse tipo de estudo, peço por gentileza que
repasse o link.

Grande abraço,
Caio Viana

