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Resumo 

 

A crise é um fator cada vez mais presente no dia-a-dia de muitos países, sendo uma 

circunstância que influência a vida das populações. Com o presente estudo pretende-se 

perceber se existe uma relação entre a perspetiva que os indivíduos têm relativamente à 

crise e a sua cultura nacional, fazendo também a ponte para as organizações e a sua 

cultura. Foram analisadas as três vertentes anteriormente referidas de forma a verificar-

se se existe algum tipo de relação entre elas, pretendendo-se, desta forma, aprofundar os 

conhecimentos existentes relativamente a estas três temáticas. A amostra é constituída 

por um conjunto de 104 inquiridos, tendo-lhes sido entregues questionários em formato 

papel, divididos em 4 escalas. Uma primeira relacionada com características 

sociodemográficas, uma segunda relacionada com a Crise, que foi subdividida em três 

subgrupos, sendo eles os “Responsáveis pela Crise”, a “Intervenção do governo” e a 

“Perceção da Crise”. Uma terceira escala sobre Fatores culturais relacionados com a 

crise, subdividida em “Desorganização”, “Individualização”, “Anulação da Incerteza” e 

“Despreendimento”, e por fim a quarta escala relacionada com a Cultura organizacional 

subdividida em “Clã”, “Adocracia”, “Hierarquia” e “Mercado”. Através da análise 

efetuada concluiu-se que existe uma relação entre a perceção que os inquiridos têm 

sobre a Crise e a sua perceção sobre Fatores culturais relacionados com o tema. No que 

diz respeito à Cultura organizacional não foi observada qualquer tipo de relação nem 

com as perceções da Crise nem com os Fatores culturais que a podem influenciar.  
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Abstract   

 

The economic crisis is increasingly more present in the day-to-day activities of many 

countries, affecting the lives of its population. The aim of this study is to understand if 

there is a connection between the individuals perspective in regards to the crisis and 

their national culture, also creating a parallel with organizations and their own culture. 

These three topics were analyzed in order to verify the existence of a connection 

between them, with the goal of increasing the existing knowledge regarding these three 

areas of study. The sample is composed of a group of 104 participants, who were given 

paper questionnaires, divided in 4 scales. The first is related with sociodemographic 

characteristics, the second one related to the Crisis, which is divided in three subgroups: 

“Those responsible for the Crisis”, “The government’s intervention” and “Perception of 

the Crisis”. A third scale corresponds to the cultural factors related to the crisis, divided 

into: “Disorganization”, “Individualization”, “Uncertainty Annulment” e “Detachment”, 

and finally the fourth corresponds to the Organizational culture, divided into: “Clan”, 

“Adhocracy”, “Hierarchy” and “The Market”. With the of analysis finished it is possible 

to conclude that there is a relation between the perspective the participants have 

regarding the Crisis and their perspective regarding cultural factors connected to that 

topic. Regarding Organizational culture, no relation between the perceptions of the 

crisis, and cultural factors that can influence it, were observed. 
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1. Introdução 

 

No contexto atual é cada vez mais necessário identificar os problemas existentes nas 

organizações e a melhor forma de os resolver, sendo importante perceber o meio em que 

as organizações estão inseridas e qual a melhor forma de atuar. 

Passando por um contexto de crise económica internacional, torna-se crucial perceber os 

fatores que influenciam a mesma. 

Os conceitos de “cultura” e “crise” têm vindo a ser estudados ao longo do tempo. Estes 

podem fazer com que algumas características sejam alteradas tanto a nível social, como 

nas próprias organizações, vindo posteriormente a ter repercussões no desenvolvimento 

das mesmas. 

Segundo o relatório do Conselho de administração do Banco de Portugal (2014), a crise 

existente levou a uma elevada segmentação do mercado de trabalho que vem dificultar a 

adequação aos postos de trabalho, existindo uma tendência para que os vínculos 

contratuais sejam cada vez menos duradouros. Esta é apenas uma das várias alterações 

que têm surgido com o contexto de crise económica e que faz com que as organizações 

tenham de se adaptar a esta realidade. 

Contudo a forma das organizações lidarem com estas dificuldades também pode 

depender da cultura em que se encontram inseridas. Segundo Habisch, Jonker, Wegner, 

e Schmidpeter (2005 in Thanetsunthorn, 2014) a cultura nacional pode ser considerada 

como um dos indicadores que influência as mentalidades e que, por sua vez, possa ter 

influência sobre as características das organizações no que diz respeito a processos, 

estratégias de tomada de decisão e implementação, em áreas como as da 

responsabilidade social das organizações. 

Os países podem conseguir diferenciar-se em diversos fatores como por exemplo nos 

ambientes institucionais e regulamentares ou nas características da força do trabalho 

relacionadas com a educação, contudo é dado grande enfoque aos valores culturais 

(Hofstede, 1980 in Gerhart et al., 2005) que são característicos de cada cultura. 

Esta diversidade existe entre culturas havendo comportamentos que serão aceites mais 

facilmente que outros, variando isto de cultura para cultura. Cada indivíduo tem uma 
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orientação cultural sendo possível prever algumas atitudes, porém isto nem sempre 

acontece, dado a cultura não ser o único fator que influência o indivíduo (Adler, 2002 in 

Gerhart et al., 2005). 

Sendo a cultura nacional tão determinante para as características dos indivíduos e a crise 

um fator presente na vida quotidiana, este trabalho tem como objetivo estudar a relação 

entre a cultura nacional e a crise económica, sendo abordado o facto de estas poderem 

ter alguma influência na cultura das organizações. 

Seguidamente irá proceder-se à revisão da literatura que servirá de base para o estudo 

dos conceitos atrás mencionados, sendo apresentado no terceiro capitulo o método 

utilizado no estudo. No quarto serão expostos os resultados da análise efetuada, estando 

apresentadas no quinto capítulo as conclusões do estudo, as limitações existentes ao 

longo da investigação e sugestões para futuras investigações. 
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2. Revisão da Literatura 

 

2.1 Cultura 

 

2.1.1 Conceito de cultura 

 

“Cultura” é um conceito bastante amplo, que varia consoante a perspetiva de cada autor 

e área científica, podendo ter inúmeros significados. A cultura está relacionada com as 

regras não escritas da sociedade. Estas podem fazer com que determinado grupo seja 

coeso, comunicando entre si, sendo este um fenómeno específico de cada um (Hofstede, 

2005 in Hofstede et al., 2012). 

Cultura também pode ser definida como sendo a maneira de sentir e reagir, adquirida e 

transmitida essencialmente por símbolos, sendo um fator de distinção dos grupos 

humanos. A cultura consiste nas tradições, ideias e valores associados à mesma 

(Kluckhohn, 1051 in Hofstede, 2001). 

Para Taylor cultura são as inúmeras capacidades e hábitos que o Homem foi adquirindo 

ao longo do tempo como membro da sociedade, sendo algumas delas a crença, a moral, 

as leis ou os costumes (Taylor, 1871 in Treven et al., 2008). Para Sathe cultura são 

crenças e valores característicos dos membros de uma sociedade, sendo relevantes para 

a perspetiva que têm relativamente ao mundo (Sathe, 1985 in Treven et al., 2008). Já na 

perspetiva de Hofstede a cultura funciona como um software que controla o 

comportamento (Hofstede, 1997 in Treven et al., 2008). 

2.1.2 A importância da cultura 

A integração na sociedade começa desde criança, sendo esta muito importante pois é, 

desta forma, que é passada a cultura, indo o indivíduo ao longo do processo sendo 

preparado para ser um ser social (Hofstede et al., 2012). O que nos caracteriza enquanto 

indivíduos está relacionado com a nossa socialização ao nível cultural, que tem 

interferência, por exemplo, na forma como comemos ou como vemos a nossa família 

(Hickson et al., 2001). 
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Cada sociedade tem uma combinação particular de cinco características relativas à sua 

cultura que podem passar tanto pela geografia como pelas instituições políticas 

instituídas, pelo nível económico, estrutura social ou crenças religiosas (Hickson et al., 

2001). Quando diferentes culturas entram em contacto podem convergir em 

determinados aspetos, ou amplificar as suas diferenças (House et al., 2004). 

Diferentes grupos e categorias podem sentir e agir de forma diferente, contudo não é 

isso que faz com que um grupo se possa considerar superior a outro. Existem diferenças 

culturais tanto nas sociedades como nos grupos, sendo que o estudo destas mesmas 

realidades só é possível através de uma atitude de “relativismo cultural”. Tendo em 

consideração este mesmo conceito não se devem fazer juízos de valor de culturas 

diferentes, sendo importante ter em conta a informação disponível sobre a natureza das 

diferenças culturais (Hofstede,1991). 

Um mesmo indivíduo pode pertencer a vários grupos e categorias, tendo uma 

programação mental diferente dos restantes. Existem diferentes níveis de cultura 

podendo dividir-se em nível nacional (país ao qual pertence), nível do grupo, 

(pertencente ao grupo regional, étnico, religioso ou linguístico), nível correspondente ao 

sexo, nível geracional, o nível respeitante à geração, à origem social e, em alguns casos, 

um nível relacionado com as organizações em que os indivíduos desempenham a sua 

atividade profissional (Hofstede,1991). 

2.1.3 Dimensões relacionadas com a cultura 

Hofstede recolheu dados na multinacional IBM, verificando as diferenças relacionadas 

com os valores nacionais (Hofstede,1991). Os problemas eram semelhantes nos vários 

países onde a IBM operava, contudo as soluções apresentadas para esses mesmos 

problemas eram diferentes. As áreas onde existia uma maior discrepância eram as da 

desigualdade social, na qual estava incluída a relação com a autoridade, a relação entre 

o indivíduo e o grupo, os conceitos de masculinidade e feminilidade e as formas de gerir 

a incerteza (Hofstede,1991). 

Para o estudo, Hofstede inicialmente considerou quatro dimensões no que diz respeito à 

cultura, sendo elas a Distância ao Poder, a Aversão à Incerteza, a Masculinidade/ 

Feminilidade e o Coletivismo/ Individualismo. Mais tarde foi adicionada uma quinta 
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dimensão, sendo ela a Orientação a Curto ou Longo Prazo. Hosftede indica que esta 

última dimensão não foi detetada anteriormente devido ao facto de existirem 

enviesamentos culturais, mesmo no que diz respeito aos investigadores 

(Hofstede,1991). Mais recentemente foi encontrada uma sexta dimensão que contrapõe 

a Indulgência e a Repressão (Hofstede,2015). 

Estas dimensões são diferentes de cultura para cultura, podendo explicar diferentes 

formas de estruturação das organizações e as diferentes motivações dos indivíduos 

(Hofstede, 1983).  

Existiram algumas críticas relativamente a este estudo, estando elas relacionadas com o 

facto de os inquéritos poderem não ser uma forma adequada de avaliar as diferenças 

culturais ou o facto de o estudo sobre filiais de uma determinada empresa não poder 

fornecer informações sobre as culturas nacionais, sendo considerado que quatro ou 

cinco dimensões podem não ser suficientes para estudar a cultura (Baskerville,2005). 

2.1.3.1 Coletivismo/Individualismo 

 

No que diz respeito ao Coletivismo todos os membros são interdependentes e nenhum 

membro do grupo deve ser posto de lado, sendo fundamental a harmonia dentro do 

mesmo. Na dimensão Individualista o indivíduo tem de ser autossuficiente, podendo ter 

a sua própria opinião mesmo que esta seja diferente dos restantes e que possa, de certa 

forma, ser geradora de alguma discórdia (Hofstede et al., 2012). Por norma nas 

sociedades individualistas os laços que existem entre os indivíduos estão “soltos”, ou 

seja, cada indivíduo toma conta de si próprio (Hofstede, 1980 in Yoo et al., 2011). O 

Individualismo está mais presente em países como os EUA e o Reino Unido enquanto o 

Coletivismo encontra-se mais nas culturas asiáticas como, por exemplo, o Japão 

(Treven et al., 2008).  

Triandis (2004), que também estuda questões que estão relacionadas com a cultura, 

considera a dimensão relacionada com o Coletivismo e Individualismo bastante útil, 

sendo que nem sempre foi dado o devido valor ao conceito/ indicador de “cultura”. 

Destes níveis de análise, foi possível constatar que os indivíduos que já estiveram 

longos períodos de tempo em contacto tanto com sociedades coletivistas como com 

sociedades individualistas estão mais ajustados e conseguem lidar mais facilmente com 
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as adversidades (Triandis, 2004). Por outro lado os que vivem numa cultura coletivista 

têm mais tendência a dar maior enfâse ao contexto do que ao conteúdo, atribuindo os 

comportamentos a fatores externos, como por exemplo funções e normas, em vez de 

fatores internos como a personalidade ou as atitudes. Os provenientes de culturas 

individualistas veem os indivíduos como entidades estáveis e tendem a desvalorizar o 

meio ambiente (Triandis, 2004). Na sociedade coletivista dá-se prioridade às metas 

coletivas em vez dos objetivos individuais, vendo estas as relações interpessoais de uma 

forma mais estável que os indivíduos de uma cultura mais individualista (Triandis, 

2004). 

2.1.3.2 Distância ao Poder 

 

No que diz respeito à Distância ao Poder esta está relacionada com a posição 

dominante, a distância para com a mesma, e com a forma como a autoridade é vista 

(Hofstede et al., 2012). Existe uma liderança autocrática em países como a Índia, Rússia 

ou China. Por sua vez também existem tipos de liderança onde os indivíduos têm a 

legitimidade de “chegar”, cujo poder pode mudar com alguma facilidade, sendo que, 

por norma, todos nascem iguais e onde a distância ao poder se torna cada vez mais 

reduzida, como por exemplo nos países germânicos e anglo-saxónicos (Hofstede et al., 

2012).  

A distância hierárquica foi definida no estudo da IBM através do tratamento que é dado 

às desigualdades, sendo que esta dá informações sobre as relações de dependência de 

um determinado país (Hofstede,1991). Quando a distância hierárquica é baixa não 

existe uma grande dependência entre chefe e subordinado, tratando-se mais de uma 

interdependência, em que ambos podem dar a sua opinião. Nos países em que, pelo 

contrário, a distância hierárquica é elevada, existe uma grande dependência dos 

subordinados para com as chefias, sendo que não existe uma grande abertura entre os 

mesmos (Hofstede,1991). 

2.1.3.3 Masculinidade/ Feminilidade 

 

A dimensão Masculinidade/ Feminilidade está relacionada com a posição que os dois 

sexos ocupam nas culturas. Os países indicados como sendo mais masculinizados estão 

normalmente associados aos estereótipos de masculinidade, como por exemplo a 
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dominância, enquanto que os valores mais associados à feminilidade são, por exemplo, 

a compaixão ou a empatia (Treven et al., 2008). Entre as culturas altamente 

masculinizadas estão o Japão, a Alemanha e os EUA. As culturas mais masculinas estão 

menos preocupadas com os sentimentos e necessidades individuais, são mais assertivas 

e têm maior preocupação com o desempenho no trabalho (Treven et al., 2008).  

Os países escandinavos são considerados sociedades mais femininas onde os sexos não 

tendem a ser tratados de forma tão diferente como nos restantes países (Hofstede et al., 

2012). Nos países com uma dimensão mais feminina é dado mais valor a questões como 

as condições de trabalho e a satisfação dos trabalhadores, acontecendo isto em países 

como a Noruega ou a Suécia (Treven et al., 2008). 

Nas sociedades mais masculinizadas é dada preferência ao heroísmo, assertividade e 

sucesso material, enquanto uma cultura mais feminina tem preferência pela qualidade de 

vida, cuidado com os menos protegidos e preferência por relacionamentos, existindo 

sociedades que fazem com que a diferenciação entre os sexos seja bastante acentuada 

(Hofstede, 1984).  

2.1.3.4 Aversão à Incerteza 

 

Na Aversão à Incerteza está subjacente o desconhecido. Em algumas sociedades é 

comum evitar a incerteza, sendo que neste tipo de sociedades existe a tendência para 

estarem instauradas regras bastante rígidas e rituais, onde as distinções são bastante 

acentuadas, existindo este tipo de práticas por exemplo nos países árabes e eslavos 

(Hofstede et al., 2012). Por outro lado, as culturas mais tolerantes à incerteza valorizam 

comportamentos dinâmicos, que levem a novas experiências, tendo estas um espírito 

“curioso” (Hofstede et al., 2012).  

A Aversão à Incerteza também pode ser vista como a relação da cultura em relação ao 

futuro. Sociedades que têm um elevado nível de aversão tendem a preferir regras e 

reagem melhor em situações que já estavam previstas, preferem empregos mais 

estáveis, tendem a prevenir os conflitos dando primazia a uma vida segura, sendo menos 

tolerantes a pessoas com ideias diferentes do comum, disto é exemplo o Japão que tem 

um nível de aversão à incerteza bastante elevado (Treven et al., 2008). A baixa aversão 
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à incerteza faz com que se possa manter um ambiente mais descontraído, em que os 

erros sejam mais tolerados (Hofstede, 1984). 

2.1.3.5 Orientação Curto/Longo prazo 

 

No que diz respeito à dimensão para a Orientação a Curto ou Longo prazo, existem 

sociedades mais direcionadas para o curto prazo, para o agora, e outras mais para o 

longo prazo, para o futuro, como por exemplo a China, onde os princípios estão 

adaptados ao contexto e onde o raciocínio é pragmático (Hofstede et al., 2012). Neste 

tipo de sociedades o planeamento, a visão relativamente ao futuro e a perseverança são 

bastante valorizados (Hofstede et al., 2012).  

A orientação para o curto prazo é tendencialmente ocidental, tendo em conta os valores 

do presente e a preocupação com o cumprimento das obrigações sociais (Treven et al., 

2008). Nos países asiáticos a tendência é mais a longo prazo, com orientação para o 

futuro, dando-se primazia à poupança e persistência, sendo o planeamento feito a longo 

prazo (Treven et al., 2008). 

2.1.3.6 Indulgência/Repressão 

 

Nesta dimensão uma sociedade indulgente é aquela onde os indivíduos são 

relativamente livres, tendo a possibilidade de se divertir e aproveitar a vida, 

contrariamente a uma sociedade pautada pela repressão que suprime a satisfação dos 

indivíduos e pratica um conjunto de normas sociais rígidas (Hofstede, 2015).  

Numa sociedade indulgente os indivíduos têm tendência a ser mais otimistas, 

extrovertidos, praticam desporto e sentem-se mais saudáveis e felizes, sendo disto 

exemplo países como o México, a Austrália, os E.U.A ou a Suíça (Hofstede,2015). Já 

nas sociedades reprimidas os indivíduos são mais infelizes e pessimistas, mais 

introvertidos e não dão tanto valor às amizades, pautando-se por uma grande ética no 

trabalho. Disto são exemplo países como França, Japão, Alemanha ou Itália 

(Hofstede,2015). 
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2.1.4 O caso Português 

 

Existem três traços culturais que foram usados por Gomes & Coelho (2013) 

relativamente a Portugal. O primeiro está relacionado com time orientation, onde se 

indica que os portugueses têm o tempo como um recurso controlável, que pode ser 

moldado consoante as necessidades, sendo que esta perspetiva faz com que os prazos e 

os horários raramente sejam cumpridos. No que diz respeito ao segundo traço cultural 

está relacionado com a falta de direção e transparência nas relações, o que pode trazer 

algumas consequências, podendo desencadear uma cultura de corrupção (Vaiman et al., 

2001 in Gomes et al., 2013). Os portugueses ao terem receio do confronto preferem o 

consenso, o que nem sempre traz o máximo proveito de uma negociação. O terceiro 

traço cultural está relacionado com a necessidade do controle por parte de uma 

hierarquia através do uso de regras e regulamentos. (Vaiman et al., 2001 in Gomes et 

al., 2013). Portugal é conhecido por ser demasiado burocrático e não ter uma gestão 

baseada na estratégia, não trabalhando bem em equipa (Bennett et al., 2002 in Gomes et 

al.,2013). 

A cultura nacional é um fator que influência as atitudes e comportamentos dos 

indivíduos, mas não será a única. Aquando integrados numa organização a cultura 

organizacional da mesma pode também ter influência sobre o individuo e condicioná-lo, 

dependendo do contexto. Num mundo cada vez mais globalizado tem de se dar especial 

atenção a estes fatores, pois podem ter implicações para a gestão (Dowling et al., 1999 

in Gerhart et al., 2005), sendo que a cultura organizacional deve ter em conta a cultura 

nacional dos seus colaboradores. 

 

2.2 Cultura Organizacional 

2.2.1 Conceito de cultura organizacional 

 

A cultura organizacional nos anos 60 estava associada ao clima organizacional. 

Hofstede considera que, tendo em conta a maioria dos autores que se debruçaram sobre 

este tema, a cultura organizacional é holística, ou seja o todo é como que a soma das 

partes, é determinada historicamente, ou seja reflete em parte a história da organização, 

é construída socialmente, sendo algo que é preservado pelo conjunto de pessoas que 
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forma a organização ao longo do tempo, e é difícil de mudar, embora não haja um 

acordo entre os autores sobre o quão difícil será (Hofstede,1991). 

As sociedades foram desenvolvendo alguns rituais e costumes ao longo da história, que 

podem ser denominados como “cultura”. Também existe o conceito dentro das 

organizações, sendo que esta tem influência no clima, nos valores e nas práticas que são 

desenvolvidas nas mesmas (Schein, 2004). 

Cada organização tem a sua própria cultura, da qual faz parte não só a sua história mas 

também a forma como é gerida, os estilos administrativos que adota, a atitude que tem 

face ao risco, o relacionamento que mantém com a concorrência, os fornecedores, os 

clientes e os funcionários (Valeriu et al., 2009). A cultura organizacional representa em 

parte um sistema de símbolos, tradições, hábitos, valores e comportamentos, fatores que 

são compartilhados pelos membros da organização (Valeriu et al., 2009). Contudo, 

muitas empresas ignoram, ou tinham a tendência para ignorar, o que diz respeito à 

cultura organizacional, por a considerarem um valor seguro, um estado de espírito que 

existe dentro da organização (Valeriu et al., 2009). 

A cultura organizacional pode ser influenciada principalmente por três fatores, sendo 

eles as crenças, pressupostos e valores dos seus fundadores (sendo esta a mais relevante 

aquando do arranque da organização), as experiências e aprendizagens dos membros da 

organização e as crenças, valores e pressupostos que vão sendo trazidos pelos novos 

elementos e líderes (Schein, 2004). 

Também é importante que a organização se consiga adaptar ao ambiente externo e que 

exista uma integração dos processos internos para que se consiga adaptar e desenvolver 

(Schein, 2004). A organização tem de ter presente a sua missão e estratégia, as suas 

metas e a forma de as alcançar, necessitando de mediação e correção dos erros que 

forem ocorrendo ao longo do processo (Schein, 1980 in Schein, 2004).    

Podem existir vários tipos de cultura organizacional como a cultura burocrática, não 

sendo este um estilo claro, baseando-se em normas e procedimentos e tendo uma 

hierarquia rígida e centralizada (Valeriu et al., 2009). Também existe a cultura 

administrativa, que está mais relacionada com a produção, sendo a maioria das 

organizações com este tipo de cultura sensíveis à mudança. A cultura técnica está mais 
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relacionada com as organizações industriais que se baseiam no know-how dos 

indivíduos (Valeriu et al., 2009). 

O tempo é um fator importante no que diz respeito à cultura organizacional. Existem 

duas formas de cultura diferentes, sendo elas a monochronic culture e polychronic 

culture (Valeriu et al., 2009). Na primeira o tempo é tido de um modo linear, que é 

segmentável e tangível, sendo que este tipo de cultura se encontra mais nas 

organizações do norte da Europa e na América do Norte, onde está presente uma maior 

perseverança e consistência na realização do objetivo (Valeriu et al., 2009). No que diz 

respeito à polychronic culture a perspetiva que se tem sobre o tempo é relativa, não 

existindo por vezes nenhum plano definido, sendo as ações muitas vezes determinadas 

no momento. Este último tipo de cultura é mais comum nas organizações da América 

Latina ou do Médio Oriente (Valeriu et al., 2009). 

Relativamente à estrutura organizacional também podem ser considerados três aspetos 

relevantes na determinação da cultura corporativa, sendo eles a relação que no geral 

existe entre a organização e os empregados, o sistema que define os superiores 

hierárquicos e os subordinados e as perspetivas dos funcionários sobre fatores 

relacionados com a organização como, por exemplo o seu futuro, os seus objetivos ou 

as suas metas (Trompenaars et al., 1997). 

  

2.2.2 Cultura nacional VS Cultura organizacional 

 

Para Hofstede (2001) cultura organizacional é um conceito diferente do de cultura 

nacional, sendo que os dois se podem considerar, de certa forma, complementares. A 

cultura organizacional permite distinguir as organizações, tal como as culturas nacionais 

distinguem nações (Hofstede, 2001). 

A cultura organizacional é diferente, em vários aspetos, da cultura nacional, tendo uma 

natureza distinta e papéis diferenciados (Hofstede,1991). Uma organização é diferente 

de uma nação pois, no que diz respeito à organização, os indivíduos tiveram influência 

na escolha da mesma, estando envolvidos enquanto estão no seu horário laboral, sendo 

livres de a deixar quando considerarem mais oportuno (Hofstede,1991). 
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Um projeto de investigação levado a cabo pelo Institute for Research on Intercultural 

Cooperation na Holanda, entre os anos de 1985 e 1987, relacionado com culturas 

organizacionais, comparou pessoas semelhantes em diferentes organizações, tendo sido 

constatadas diferenças consideráveis nas práticas mas diferenças menos significativas a 

nível dos valores (Hofstede,1991). Ao nível nacional as diferenças relativas à cultura 

estão mais relacionadas com os valores e menos com as práticas, sendo que ao nível 

organizacional estas mesmas diferenças culturais são mais percetíveis nas práticas e 

menos nos valores (Hofstede,1991). As diferenças que se apresentam ao nível dos 

valores e práticas podem ter diferentes explicações, podendo ser uma delas o facto de 

existirem diferentes lugares de socialização, sendo que os valores são adquiridos 

precocemente, na maioria dos casos dentro do seio familiar, e as práticas 

organizacionais são apreendidas através da socialização no local de trabalho, quando os 

indivíduos já se encontram na fase adulta tendo já a maioria dos seus valores enraizados 

(Hofstede,1991). 

Hofstede (1991) faz referência a um estudo que, apesar de já ter sido aplicado 

relativamente às culturas nacionais na IBM, foi também aplicado a nível organizacional 

na Dinamarca e na Holanda, estando assim presentes duas culturas nacionais, tendo sido 

procuradas várias organizações desses mesmos países para que se pudessem comparar 

as culturas organizacionais inseridas nessas culturas nacionais. Para este estudo foram 

criadas seis dimensões sendo elas a orientação para o processo vs. orientação para os 

resultados, orientação para o empregado vs. orientação para o trabalho, paroquial vs. 

profissional, sistema aberto vs. sistema fechado, controlo ligeiro vs. controlo apertado e 

normativo vs. Pragmático. Neste estudo, uma cultura organizacional “forte” foi vista 

como uma cultura homogénea, em que as respostas dadas em determinadas perguntas-

chave eram semelhantes, tendo sido considerada uma cultura “fraca” a que se 

apresentasse heterogénea, ou seja casos em que as respostas variassem 

significativamente (Hofstede,1991). 

2.2.3 A importância da cultura organizacional e a mudança 

 

É importante que os gestores tenham acesso a informação relativa à cultura da sua 

própria organização, permitindo, desta forma, a comparação entre culturas de diferentes 

organizações (Hofstede,1991). Fazendo estas comparações pode-se conseguir identificar 
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as subculturas da organização, testar se a cultura que existe em determinado momento 

se adequa às estratégias que se ponderaram para o futuro, identificar quais serão as áreas 

de potencial conflito e medir a evolução da cultura organizacional comparando o estudo 

com outro já efetuado anteriormente ou que venha a ser feito no futuro (Hofstede,1991). 

Hofstede (1991) indica que num estudo de Eberhard Witte na Alemanha foi definido 

que as inovações, a nível organizacional, dependiam de dois fatores, da existência de 

um Machtpromotor, um detetor do poder, e de um Fachpromotor, um especialista. 

Neste caso o Machtpromotor deve ter em consideração a cultura da organização 

aquando da tomada de decisões estratégicas, tentando alterar alguns pontos fracos que 

possam existir e, se estes forem demasiados, se será então possível tentar alterar de 

alguma forma a cultura existente e quais as medidas a serem tomadas caso se queira que 

essa transformação ocorra. Quanto ao Fachpromotor deve estar a par e conhecer a 

situação relativamente à cultura organizacional e subculturas existentes de forma a 

conseguir fazer um diagnóstico correto do ponto em que a organização se encontra 

(Hofstede, 1991).  

Se forem necessárias mudanças estas podem ser estruturais, por exemplo ao nível de 

departamentos e de equipas, mudanças de processos, ou seja alteração nos 

procedimentos já existentes, mudanças a nível de pessoal, ou alteração de símbolos 

(Hofstede,1991). Contudo as alterações relacionadas com nomes ou logótipos não são 

as mais significativas pois estes pertencem ao nível mais superficial da cultura 

organizacional (Hofstede,1991). 

A necessidade de alterar a cultura organizacional pode dever-se, em certa forma, ao 

baixo desempenho existente, à existência de uma nova estratégia, a uma visível redução 

da capacidade de adaptação a novos desafios, entre outras (Valeriu et al., 2009). 

As organizações necessitam cada vez mais de líderes que estejam predispostos à 

mudança, tanto a nível da missão como ao nível da direção da sua própria gestão 

(Valle,1999). É importante que exista um sistema de antecipação, ou seja que faça com 

que as ações presentes tenham por base o futuro esperado (Valle,1999). 

A mudança cultural das organizações pode ser gerida de diversas formas, segundo Valle 

(1999) pode-se usar uma abordagem simbólica, tentando os líderes influenciar normas e 
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valores culturais, ou então optar-se por intervenções de desenvolvimento 

organizacional, sendo que os líderes são importantes para ajudar os membros da 

organização a aceitar novas normas e valores. 

A cultura organizacional é, em parte, criada pelos líderes, sendo que estes podem criar, 

gerir, ou mesmo destruir a cultura de uma organização (Schein, 2004). Contudo estes 

não são os únicos que podem determinar o que acontece com a cultura organizacional, 

até porque a mesma é difícil de alterar, sendo que esta é o resultado de uma 

aprendizagem em grupo que pode ser influenciada pelo líder, mas não é este que 

sozinho a consegue alterar (Schein, 2004). 

A vida organizacional pode estar diretamente relacionada com as mudanças políticas e 

económicas que ocorram (Gomes et al., 2006). Em momentos de crise podem ocorrer 

vários processos a nível das organizações como por exemplo aquisições, privatizações, 

fusões entre outros (Gomes et al., 2006). Contudo, cada organização tem a sua própria 

cultura, tendo muitas como objetivo definir um contrato psicológico entre os indivíduos 

e a organização, sendo as relações baseadas no comprometimento e participação. Com 

isto será possível criar uma gestão mais participativa e o nível de controlo e normas 

virem a ser amenizados (Gomes et al., 2006).  

As organizações funcionam de acordo com os membros que delas fazem parte, com os 

seus modelos que são culturalmente determinados, sendo estas entidades simbólicas 

(Hofstede, 2001). Nas organizações as principais dimensões a considerar são a distância 

ao poder e a aversão à incerteza (Hofstede, 2001). 

Existem fatores que influenciam as estratégias das organizações, sendo um exemplo 

disso a globalização (House et al., 2004). Esta é cada vez mais acentuada e abre 

inúmeras portas às organizações que se podem internacionalizar mais facilmente, 

contudo existem também inúmeros desafios pelo que se torna necessário reconhecer e 

valorizar os diferentes valores culturais e as práticas nas diferentes partes do mundo, 

sendo que, muitas vezes, esta adaptação não se tem mostrado fácil, tornando-se difícil 

entender e aceitar os valores e práticas que divergem da nossa própria cultura e 

experiencia pessoal (House et al., 2004). 

 



Rita Mafalda Gerardo de Brito Júlio  

A relação da Cultura Nacional e Organizacional com a Crise Económica em Portugal  

 

 

15 

 

2.3 Crise 

 

2.3.1 Definição de Crise 
 

 “Crise” deriva do grego kerein que tem como significado fixar, estabelecer, cortar. Foi 

no século XVII que o termo “crise” se passou a aplicar tanto no comércio como na 

política, num sentido de mudança eminente (para melhor ou pior), mas que tem sido 

aplicada mais em tempos de insegurança e dificuldades, sendo que a crise se pode ter 

como algo que interrompe o progresso (Castells et al., 2013).  

Uma crise financeira ocorre quando a procura de dinheiro aumenta rapidamente em 

relação à oferta do mesmo (Tucker,2010). As crises financeiras podem-se revelar 

extremamente destrutivas, podendo ter consequências a nível da demissão de governos, 

à existência de uma contração económica, à subida do desemprego, dificuldades 

económicas sofridas por parte dos indivíduos, à redução do sector empresarial, entre 

outros fatores (Tucker,2010). Porém, as crises são um fator quase inevitável no que diz 

respeito a qualquer economia capitalista. Quando existem economias estáveis, cujo 

crescimento é previsível, tende a existir um maior nível de complacência que acaba por 

afetar e desgastar o pensamento económico estabelecido (Tucker,2010). 

Uma crise económica e uma crise financeira são fatores diferentes, sendo que a crise 

económica pode ser tida como um estado da economia a longo prazo que se caracteriza 

por indicadores macroeconómicos como por exemplo o desemprego, os preços 

reduzidos e os baixos níveis de investimento, sendo esta mais uma questão dos impactos 

reais que a crise trará (Tucker,2010). No que diz respeito à crise financeira esta está 

mais relacionada com outro tipo de fatores, como por exemplo os indivíduos que 

contraíram poupanças liquidarem os seus depósitos nas instituições financeiras em que 

os confiaram devido à sua perceção relativamente ao aumento do risco, mobilizando-os 

para outro tipo de investimentos (Tucker,2010). 

As crises financeiras também podem sofrer do efeito de “contágio”. Este “contágio” 

financeiro mostra-se importante na compreensão do fenómeno da crise (Tucker,2010). 

No sentido mais amplo este contágio relaciona-se com a probabilidade de existirem 

alguns movimentos económicos que sejam transmitidos de um país para o outro 
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(Tucker,2010). Muitos defendem que a crise se originou devido à criação de uma 

“bolha” financeira, resultado da acumulação excessiva da dívida, sendo que uma das 

principais razões poderá estar relacionada com o aumento da oferta de crédito, a 

expansão do mesmo e o aumento da dívida (Archibugi et al., 2001). 

2.3.2 Crises prévias 

 

Pode então dizer-se que a crise financeira desencadeou uma crise industrial que fez com 

que os empregos diminuíssem e a procura baixasse, sendo que como muitos governos 

foram levados a intervir, gerou-se também uma crise fiscal (Castells et al., 2013). A 

crise económica levou também a uma crise de legitimidade política e consequentemente 

à destabilização das sociedades (Castells et al., 2013).  

Neste momento, na Europa, ainda não se prevê para quando o fim da crise, sendo que a 

Alemanha vai usando o seu poder económico para levar a União Europeia a uma 

política orçamentária cada vez mais restritiva, o que poderá levar à redução da soberania 

de muitos dos países que fazem parte deste continente (Castells et al., 2013). 

Existiram várias crises ao longo dos tempos. Uma delas esteve relacionada com o crash 

de 1987 outra com a crise financeira da Ásia Oriental em 1997 (Schifferes, 2007 in 

Tucker, 2010). No que diz respeito à Ásia esta região parecia estar em forte 

crescimento, principalmente em países como a Tailândia, a Indonésia, a Malásia e a 

Coreia do Sul. Efetivamente estas regiões tiveram um grande aumento da produtividade, 

porém quando houve um aumento das taxas de juro nos EUA, os fluxos de capital 

também foram arrastados para lá, fazendo com que o valor da moeda subisse e o valor 

das exportações fosse mais elevado (Tucker,2010). Deste ponto de vista a China 

aumentou as relações com os clientes dos países asiáticos, sendo que o valor da sua 

moeda foi mantido mais baixo propositadamente, para que as importações dos restantes 

países começassem a ser feitas a partir da China (Tucker,2010). 

Também ocorreram outras crises, como foi o caso da crise da Islândia em 2008, que 

pode estar relacionada com a fraca cultura de negócios presente na sociedade islandesa, 

existindo possivelmente algumas lacunas na cultura empresarial (Vaiman et al., 2011). 

Na Islândia houve um grande fracasso a nível bancário, ao que se juntou a 

desvalorização da moeda islandesa, provocando a crise económica (Vaiman et al., 
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2011). Contudo, a cultura da Islândia pode fazer com que, de certa forma, se consiga 

perceber a crise pela qual passaram, dado que os islandeses estão dispostos a assumir 

riscos consideráveis e são abertos e tolerantes no que diz respeito a outras culturas, 

sendo a cultura islandesa bastante próxima do modelo escandinavo de Hofstede 

(Vaiman et al., 2011). 

Em 2007 a Grã-Bretanha também começou a sentir a crise económica de uma forma 

bastante acentuada. Formaram-se grandes filas à porta dos bancos, tendo sido 

levantados num único dia mais de mil milhões de libras (Cable, 2009). Durante estes 

anos ocorreram algumas mudanças de mentalidades, sendo que os indivíduos 

começaram a recear a segurança do valor que tinham depositado nos bancos, tendo a 

habitação provado ser uma dececionante reserva de valor, ao contrário do que 

anteriormente se pensava (Cable, 2009). 

Para os americanos das maiores crises que há memória foi o Grande Crash decorrido 

entre os anos de 1929 e 1932, que causou um grande aumento do número de 

desempregados e a diminuição de um terço do PIB americano (Cable,2009). Em 1999 

estes também assistiram ao colapso do fundo especulativo Long Term Capital 

Management (LTCM), tendo existido perto do ano 2000 o rebentamento da bolha de 

acções “dot.com” tanto nos EUA como na Europa. Houveram crises financeiras na 

Ásia, centrando-se em países como a Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e Taiwan, ao 

que se seguiu a falta de pagamento da divida Russa, contudo estas últimas não tiveram 

um impacto significativo na restante economia mundial (Cable,2009). 

A Suécia também registou uma grave crise económica ao nível da banca entre os anos 

de 1990 e 1993, o que afetou a economia e fez com que existisse uma perda de 6% 

relativamente ao PIB, ao que se sucedeu o encerramento de bancos, reconstruções 

patrocinadas pelos governos e nacionalização temporária dos mesmos (Cable,2009). A 

Grã- Bretanha acabou por ter o mesmo problema, relativamente ao banco Northern 

Rock, acabou por o nacionalizar, tendo mais tarde o Bradford & Bingley seguido o 

mesmo caminho (Cable,2009). Estes podem ser exemplos de realidades com que os 

governos se podem deparar em tempos de crise. Tendo o objetivo de preservar a 

estabilidade financeira a nacionalização é um dos caminhos, porém existem outras 

opções que devem ser ponderadas, através de condições bastante rigorosas, como por 
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exemplo o estabelecimento de limites superiores, reorganizações, afastamento e por 

vezes punição dos gestores, congelamento dos dividendos, entre outras medidas que 

podem vir a ser tomadas (Cable,2009). Outras questões também se prendem com as 

crises económicas, como é o caso das questões relacionadas com o risco moral. Estas 

afetam tanto as instituições como os acionistas mas também os depositantes das 

instituições bancárias (Cable,2009). Se estes temerem a perda dos seus depósitos, vão 

retira-los das instituições financeiras com medo de o perder preferindo apostar noutro 

tipo de opções menos produtivas, afetando a economia do país (Cable,2009). 

As diversas crises afetaram o poder de compra e consequentemente os bens alimentares, 

tendo os preços destes aumentado (Cable,2009). Uma das consequências do aumento da 

população nos países em desenvolvimento mais populosos é a diminuição da existência 

de terras para cultivo, sendo que segundo o FMI as reservas totais mundiais de produtos 

agrícolas sofreram um decréscimo para metade, o que leva a que as consequências 

económicas do aumento dos preços dos alimentos se tenham feito sentir mais nos países 

mais pobres (Cable,2009). 

Um dos países que mais se tem desenvolvido é a China. Isto deve-se ao estímulo interno 

que tem por base a difusão tecnológica, o crescimento das manufaturas e serviços e as 

práticas melhoradas no que diz respeito à agricultura, tendo-se verificado uma grande 

abertura ao comércio (Cable,2009). A primeira tem crescido entre 9% a 10% 

anualmente, enquanto a segunda nos últimos anos cresceu certa de 7%, sendo que o 

ocidente antes da recessão tinha um crescimento que variava entre 2% a 3% é uma 

possibilidade a considerar que a China antes de 2040 venha a ter uma economia maior 

que a dos EUA, sendo que tanto o Brasil como o México ou a Rússia também têm 

probabilidade de crescer bastante nos próximos anos, podendo vir a ter economias 

maiores que as dos restantes países europeus (Cable, 2009). 

Relativamente aos desequilíbrios económicos globais pode verificar-se um grande 

crescimento das economias emergentes e exportadores de petróleo que obtiveram um 

grande aumento das suas poupanças, sendo que por outro lado os países desenvolvidos 

viram o seu défice aumentar (Faruqee et al., 2009 in Archibugi et al., 2001). 
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2.3.3 A crise e as consequências sociais 
 

A recente crise económica tem feito com que muitas organizações se tenham deslocado 

para países em que os custos de mão-de-obra se apresentam mais reduzidos. Contudo 

existem várias perspetivas sobre este tema, entre as quais a visão das partes interessadas 

e a visão dos acionistas (Cunha et al., 2007). Os que defendem a primeira consideram 

estes casos negativos, considerando que este tipo de gestão apenas se encontra 

preocupado com a maximização dos lucros ou com o bem-estar dos acionistas, 

desprezando os restantes stakeholders. A decisão de deslocalizar uma empresa acarreta 

custos sociais, contudo, e segundo a perspetiva dos acionistas, do ponto de vista da 

eficiência organizacional a mudança pode trazer mais-valias (Cunha et al., 2007). 

A crise leva a que existam algumas alterações a nível social, sendo necessário reduzir 

salários e aumentar impostos gerando por vezes crises sociais. Contudo, existem estados 

que não têm sido tão afetados por esta crise, como é o caso dos países escandinavos, 

mantendo-se, em muitos sentidos, intactos (Cardoso et al., 2011). 

Uma crise económica afeta todas as sociedades na qual ocorra, alterando também as 

suas culturas e instituições. A atual crise foi-se transformando, sendo que o que 

inicialmente se tinha como uma crise financeira passou a ser também uma crise a nível 

económico e institucional, podendo assim transformar-se também numa crise cultural e 

social, sendo que isto se pode demonstrar pelo fim da confiança e solidariedade social 

(Castells et al., 2013).  

Com a crise surgiram, nas sociedades, novas práticas de economia coletiva baseadas nas 

mais diversas formas de produção, consumo e trocas não capitalistas, implementando-se 

assim cada vez mais princípios como os da solidariedade (Castells et al., 2013). É cada 

vez mais importante que as sociedades procurem práticas económicas alternativas 

(Castells et al., 2013).  

2.3.4 Crise económica Vs Cultura Organizacional 
 

Cada vez mais as organizações tentam adaptar a sua cultura organizacional ao meio 

ambiente em que estão inseridas e tentam-nas preparar para novos desafios. As crises 

económicas dos últimos anos têm posto a cultura organizacional das empresas à prova, 



Rita Mafalda Gerardo de Brito Júlio  

A relação da Cultura Nacional e Organizacional com a Crise Económica em Portugal  

 

 

20 

 

sendo que apenas as que estiverem melhor preparadas, tendo uma cultura forte e 

versátil, é que conseguirão resistir (Valeriu et al., 2009). Disto são exemplo culturas 

organizacionais como a da General Motors e da Toyota, sendo que a primeira 

atravessou algumas dificuldades, enquanto que a Toyota conseguiu enfrentar a crise, 

muito devido à sua cultura organizacional, tendo criado o chamado “Toyotismo”, 

enquanto a General Motors não esteve tão atenta a este especto (Valeriu et al., 2009). 

Os objetivos da organização também são importantes, dado que é para os cumprir que 

as mesmas trabalham todos os dias, sendo esse o principal propósito dos recursos 

humanos, que ditam a estrutura organizacional. Os objetivos da organização são 

influenciados tanto pela opinião pública como pelos clientes, sendo que as organizações 

necessitam de alguma estabilidade e valores organizacionais bem definidos (Valeriu et 

al., 2009). 

As situações de crise podem provocar um aumento do absentismo e do turnover, tal 

como alguma desmotivação, sendo estes fatores prejudiciais para o desempenho da 

organização (Valle,1999). 

2.4 Hipóteses de investigação 
 

A crise é um fator presente no dia-a-dia das sociedades e torna-se necessário conhece-la 

e perceber quais os efeitos que provoca. É necessário descodificar quais as suas 

características e qual a forma de atuar de cada cultura perante a mesma. Outro fator 

importante a ter em conta é se a crise económica tem influenciado as organizações, e 

consequentemente, os colaboradores e a sua forma de atuar.  

Podemos então questionar se a forma de os indivíduos lidarem com a crise está 

relacionada com a sua cultura e se estes dois fatores influenciam a cultura 

organizacional.  

Os indivíduos podem estabelecer, a um nível subjetivo, uma conexão entre cultura e 

crise (Gomes & Coelho, 2015) fazendo com que existam relações entre estes dois 

fatores. As crises que se poderiam dizer ser apenas financeiras passaram a ser também 

económicas e institucionais, podendo existir uma transformação para uma crise social e 

cultural (Castells et al., 2013). Posto isto, foi criada a Hipótese 1: “Os aspetos 
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relacionados com a cultura nacional estão relacionados com a perceção dos indivíduos 

relativamente à crise”, com as seguintes sub-hipóteses: H1.1: A desorganização está 

relacionada com a perceção dos indivíduos relativamente à crise; H1.1.1: A 

desorganização está relacionada com a perspetiva relativa aos responsáveis pela crise; 

H1.1.2: A desorganização está relacionada com a perspetiva relativa à intervenção do 

governo; H1.1.3: A desorganização está relacionada com a perceção da crise; H1.2: A 

individualização está relacionada com a perceção dos indivíduos relativamente à crise; 

H1.2.1: A individualização está relacionada com a perspetiva relativa aos responsáveis 

pela crise; H1.2.2: A individualização está relacionada com a perspetiva relativa à 

intervenção do governo; H1.2.3: A individualização está relacionada com a perceção da 

crise; H1.3: A anulação da incerteza está relacionada com a perceção dos indivíduos 

relativamente à crise; H1.3.1: A anulação da incerteza está relacionada com a perspetiva 

relativa aos responsáveis pela crise; H1.3.2: A anulação da incerteza está relacionada 

com a perspetiva relativa à intervenção do governo; H1.3.3: A anulação da incerteza 

está relacionada com a perceção da crise; H1.4: O despreendimento está relacionado 

com a perceção dos indivíduos relativamente à crise; H1.4.1: O despreendimento está 

relacionado com a perspetiva relativa aos responsáveis pela crise; H1.4.2: O 

despreendimento está relacionado com a perspetiva relativa à intervenção do governo; 

H1.4.3: O despreendimento está relacionado com a perceção da crise. 

As crises também podem provocar várias alterações tanto a nível nacional como 

organizacional (Tucker, 2010), fazendo com que existam várias reduções, tanto a nível 

de colaboradores como de benefícios existentes, podendo, de certa forma, alterar a 

perspetiva dos colaboradores sobre a organização, e consequentemente, vir a existir uma 

alteração da cultura organizacional, daí a Hipótese 2; “A perceção que os indivíduos 

têm da crise está relacionada com a cultura organizacional”, com as seguintes sub-

hipóteses: H2.1:O clã está relacionado com a pespetiva dos indivíduos relativamente à 

crise; H2.1.1:O clã está relacionado com a perspetiva relativa aos responsáveis pela 

crise; H2.1.2:O clã está relacionado com a perspetiva relativa à intervenção do governo 

H2.1.3:O clã está relacionado com a perceção da crise; H 2.2: A adocracia está 

relacionada com a perspetiva dos indivíduos relativamente à crise; H2.2.1:A adocracia 

está relacionada com a perspetiva relativa aos responsáveis pela crise; H2.2.2: A 

adocracia está relacionada com a perspetiva relativa à intervenção do governo; H2.2.3:A 
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adocracia está relacionada com a perceção da crise; H 2.3: A hierarquia está relacionada 

com a perspetiva dos indivíduos relativamente à crise; H2.3.1: A hierarquia está 

relacionada com a perspetiva relativa aos responsáveis pela crise; H2.3.2: A hierarquia 

está relacionada com a perspetiva relativa à intervenção do governo; H2.3.3: A 

hierarquia está relacionada com a perceção da crise; H 2.4: O mercado está relacionado 

com a perspetiva dos indivíduos relativamente à crise; H2.4.1: O mercado está 

relacionado com a perspetiva relativa aos responsáveis pela crise ; H2.4.2: O mercado 

está relacionado com a perspetiva relativa à intervenção do governo; H2.4.3: O mercado 

está relacionado com a perceção da crise. 

 

No que diz respeito à cultura organizacional esta, e segundo Hofstede (2001) não é o 

mesmo que cultura nacional, podendo estas considerarem-se complementares. Como tal 

pretendeu-se perceber se existe alguma relação entre a perspetiva dos indivíduos 

relativamente à cultura nacional e à cultura organizacional, gerando desta forma a 

Hipótese 3: “Os aspetos relacionados com a cultura nacional estão relacionados com a 

cultura organizacional”, com as seguintes sub-hipóteses: H3.1: A desorganização está 

relacionada com a cultura organizacional; H3.1.1: A desorganização está relacionada 

com o clã; H3.1.2: A desorganização está relacionada com a adocracia; H3.1.3: A 

desorganização está relacionada com a hierarquia; H3.1.4: A desorganização está 

relacionada com o mercado; H3.2: A individualização está relacionada com a cultura 

organizacional; H3.2.1: A individualização está relacionada com o clã; H3.2.2: A 

individualização está relacionada com a adocracia; H3.2.3: A individualização está 

relacionada com a hierarquia; H3.2.4: A individualização está relacionada com o 

mercado; H3.3: A anulação da incerteza está relacionada com a cultura organizacional; 

H3.3.1: A anulação da incerteza está relacionada com o clã; H3.3.2: A anulação da 

incerteza está relacionada com a adocracia; H3.3.3: A anulação da incerteza está 

relacionada com a hierarquia; H3.3.4: A anulação da incerteza está relacionada com o 

mercado; H3.4: O despreendimento está relacionado com a cultura organizacional; 

H3.4.1: O despreendimento está relacionado com o clã; H3.4.2: O despreendimento está 

relacionado com a adocracia; H3.4.3: O despreendimento está relacionado com a 

hierarquia; H3.4.4: O despreendimento está relacionado com o mercado.  
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3 Método 

3.1 Participantes e Recolha dos dados 

 

O presente estudo foi realizado tendo por base um total de 104 questionários realizados 

numa instituição bancária sediada na Grande Lisboa. A amostra faz parte de um 

universo de cerca de 7599 colaboradores, sendo esta uma amostra por conveniência. 

Usou-se o inquérito por questionário, anónimo e dirigido a um conjunto de inquiridos. 

A técnica do inquérito por questionário exclui a relação de comunicação entre o 

inquiridor e o inquirido, tendo várias fases como o planeamento do questionário, a 

preparação do instrumento da recolha de dados, o trabalho de terreno e a análise dos 

resultados (Almeida & Pinto, 1976). O tipo de amostra é não probabilístico.  

 

Depois de pedida a devida autorização à instituição foi realizado um teste a um conjunto 

de cinco funcionários de forma a perceber se existiam dúvidas no preenchimento do 

questionário e se, porventura, existiam questões que necessitassem de algum tipo de 

alteração lexical. Os funcionários responderam ao mesmo sem colocarem qualquer tipo 

de questão ou fazerem algum tipo de observação, sendo que estes mesmos cinco 

questionários foram, posteriormente, inseridos na base de dados.  

Durante os meses de Junho e Julho foram distribuídos, em formato papel, os 

questionários pelos diferentes colaboradores da instituição, oriundos de cinco 

departamentos e de várias funções, tendo sido utilizada a técnica de bola de neve. A 

amostra foi aleatória tendo-se pedido a quem estava a responder ao mesmo para 

distribuir pelos seus colegas de departamento. 

 

Todos os 104 inquiridos responderam ao questionário, sendo que existiram 

pontualmente algumas questões que, provavelmente por lapso, não obtiveram resposta. 

O tratamento estatístico dos dados foi feito através do SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versão 22. 

 

Do total da amostra 53 colaboradores são do género masculino (51%) e 51 do género 

feminino (49%). 

No que diz respeito à idade a média ronda os 41 anos, sendo que a amostra varia entre 

os 23 e os 60 anos. Relativamente à distribuição das idades 27 colaboradores (26%) tem 
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menos de 35 anos, 27 (26%) têm entre 36 e 42 anos, 24 (23.1%) estão entre os 43 e os 

49 anos enquanto que 24 (23.1%) têm mais de 50 anos. 

No que diz respeito às habilitações académicas apenas dois dos inquiridos têm o ensino 

básico (1.9%), 51 o ensino secundário (49%), 47 dos inquiridos são licenciados (45.2%) 

e 4 são mestres (3.8%). Pode-se verificar que o número de mulheres com o ensino 

superior (num total de 30, com licenciatura ou mestrado) é superior ao de homens (num 

total de 21, nas mesmas condições).  

Relativamente ao enquadramento ideológico cerca de 85.5% (num total de 89) dos 

colaboradores inquiridos consideravam-se enquadrados ou dentro do estilo conservador 

ou do estilo liberal, sendo que 30 dos inquiridos (28.8%) indicou ser conservador, 59 

(56.7%) assumiu ser liberal enquanto 3 indicaram ser reformistas (2.9%), 5 anarquistas 

(4.8%) e 7 dos inquiridos não responderam (6.7%).  

No fator relacionado com os anos de organização a média ronda os 16 anos, sendo que 

29 dos inquiridos (27.9%) estão na organização há menos de 9 anos, 24 (23.1%) são 

colaboradores há mais de 10 anos e menos de 17, 27 (26%) são colaboradores há mais 

de 18 anos e menos de 23, enquanto 24 (23.1%) são colaboradores há mais de 24 anos.   

 

3.2 Instrumento 

 

O questionário é composto por um total de 52 questões, estando dividido em quatro 

partes. A primeira está relacionada com a recolha de informação sociodemográfica, 

sendo constituída por questões relacionadas com o género, a idade, as habilitações 

académicas, o enquadramento ideológico e os anos de trabalho na organização.  

As restantes três partes representam as escalas que serão usadas para responder às 

hipóteses em estudo.  

Para identificar a fiabilidade das escalas foi utilizado o índice alpha de Cronbach, sendo 

que um teste é considerado com um bom grau de fiabilidade a partir de 0.7 (Maroco & 

Marques, 2006). Para estas escalas, e de forma a identificar a validade das mesmas, foi 

feita uma análise fatorial exploratória utilizando o eixo de rotação varimax. 

Relativamente à sensibilidade para que as escalas tenham uma distribuição normal os 

valores, tanto da curtose como da assimetria, devem estar entre -0.5 e 0.5, porém 

sempre que os coeficientes forem superiores a 1 a distribuição não será do tipo normal 

(Maroco, 2007). Verifica-se então que os subgrupos, “Responsáveis pela Crise”, 
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“Intervenção do Governo”, “Perceção da Crise”, “Desorganização”, Individualização”, 

“Anulação da Incerteza”, Despreendimento”, “Clã”, “Adocracia”, “Hierarquia” e 

“Mercado”, seguem uma distribuição normal.  

 

Na segunda parte estão presentes as questões relacionadas com as perceções da crise 

(“Crise”), num total de 16, e na terceira parte 15 questões relacionadas com os fatores 

culturais portugueses que podem estar relacionados com a crise (“Cultura Nacional”). 

As escalas utilizadas tiveram por base o questionário aplicado por Gomes & Coelho 

(2015), tendo sido feita uma adaptação deste e retirada a escala relacionada com as 

“Entidades causadoras da crise”. 

 

No que diz respeito à escala relacionada com a perceção dos indivíduos relativamente à 

crise, e como indicado anteriormente, o questionário sofreu algumas alterações e como 

tal ao fazer-se uma análise fatorial os subgrupos existentes foram redefinidos. Foi 

realizado o teste de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), onde o total de questões do grupo 

tinha um valor de 0.704. Consideraram-se então três subgrupos, que explicam 40.585 da 

variância, sendo estes os componentes que tinham um alpha de Cronbach superior a 0.7 

ou próximo, dado que nas ciências sociais é considerado aceitável um alpha de 

Cronbach superior a 0.6 desde que os resultados sejam interpretados com alguma 

precaução (Maroco & Marques, 2006). 

Foram definidos três subgrupos, um primeiro denominado por “ Responsáveis pela 

crise”, que inclui as questões 2,3,5,14, um segundo denominado como “Intervenção do 

governo”, questões numero 6 e 7, e um último subgrupo “Perceção da Crise”, que 

corresponde às questões 12 e 13. 

A escala relativa aos “Responsáveis pela crise” tem um alpha de Cronbach de 0.795, o 

subgrupo “Intervenção do governo” 0.841 e o relativo à “Perceção da crise” 0.695. O 

fator “Crise” apresenta um alpha de Cronbach de 0.772. 

Na escala relacionada com os fatores culturais relacionados com a crise foi feita uma 

análise fatorial que permitiu reagrupar as variáveis já existentes. O total das questões 

teve um KMO de 0.763 e uma variância explicada, através de 4 componentes, de 

66.207. As variáveis foram reagrupadas em 4 subgrupos. O primeiro é constituído pelas 

questões 23,24,25,26 e 28 e intitulado de “Desorganização”, no segundo subgrupo 

foram colocadas as questões 19,20,22 e 29 e intitulado de “Individualização”, o terceiro 
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continha as questões 17 e 18 e foi intitulado de “ Anulação da incerteza” (à semelhança 

do estudo original com as mesmas variáveis) e o quarto com as questões 27,30 e 31 

intitulado de “Despreendimento”. A questão 21, “Falta de assiduidade” foi retirada da 

análise porque baixaria consideravelmente o alpha de Cronbach em qualquer dos 

subgrupos em que fosse inserida. 

 O subgrupo 1 “Desorganização” tem um alpha de Cronbach de 0.873 (se estivesse 

incluída a variável “Falta de assiduidade” baixaria para 0.461), o subgrupo 2 

“Individualização” de 0.738 (com a “Falta de assiduidade” seria de 0.434), o terceiro 

subgrupo “ Anulação da incerteza” 0.599 (este valor apresenta-se bastante próximo de 

0.6 que, como referido por Maroco & Marques (2006), é um valor que em Ciências 

Sociais pode ser justificado para o alpha e, como tal, optou-se por deixar na análise) e 

por fim o quarto subgrupo “Despreendimento” com um alpha de 0.652. O grupo 

“Cultura Nacional” apresenta um alpha de 0.869. 

 

A quarta parte aborda a “Cultura Organizacional”, tendo sido colocadas um total de 16 

questões relacionadas com esta temática. A escala foi baseada num estudo de 

Deshpandé e restantes autores (1993) relacionado com as organizações, tendo este três 

escalas, uma relacionada com a cultura organizacional, outra com a orientação para o 

cliente e uma última relacionada com a inovação. Apenas foi usada a escala relacionada 

com a cultura organizacional, que terá sido adaptada pelos autores de um estudo de 

Cameron, Freeman e Quinn.  

Este segmento do questionário não sofreu qualquer tipo de alteração. Foi feita a análise 

fatorial, com KMO 0.864 e uma variância explicada, por 4 componentes, de 70.151. 

Optou-se então por manter os subgrupos previamente definidos por Deshpandé e 

restantes autores do artigo (1993), tendo sido verificada a fiabilidade das escalas. O 

primeiro subgrupo, definido pelos autores como “Clã”, apresenta um alpha de 0.771, 

sendo que os restantes subgrupos “Adocracia”, “Hierarquia” e “Mercado” apresentam 

alphas de 0.816, 0.809 e 0.640 respetivamente, sendo que o grupo “Cultura 

Organizacional” tem um alpha de 0.897. 

 

As escalas das últimas três temáticas são compostas por frases e medidas com uma 

escala do tipo Likert, que variava entre 1 – “Discordo totalmente” – e 6 - “Concordo 

totalmente”.  
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4 Resultados 

4.1 Médias e Correlações 

 

Primeiramente foi feita a análise às variáveis em estudo relativamente à média das 

respostas dos inquiridos.  

 

Tabela I – Variáveis em estudo: Média, Desvio Padrão e Nº inquiridos 

 

Foram analisadas a média e o desvio padrão dos 11 subgrupos existentes 

(“Responsáveis pela Crise”, “Intervenção do Governo”, “Perceção da Crise”, 

“Desorganização”, “Individualização”, “Anulação da Incerteza”, “Despreendimento”, 

“Clã”, “Adocracia”, “Hierarquia” e “Mercado”). Relativamente à média, e considerando 

que o ponto médio da escala é 3.5 (dado que a escala de Likert utilizada varia entre 1 e 

6), os únicos subgrupos que obtiveram uma média inferior a 3.5 foram o “Clã” e a 

“Adocracia”, sendo que todos os outros obtiveram uma média mais elevada. A 

“Desorganização” e a “Anulação da incerteza” foram os subgrupos que apresentaram 

uma média mais elevada. É visível que a média das respostas é superior na componente 

relacionada com a “Cultura Nacional”, sendo o grupo que tem uma média inferior o da 

“Cultura Organizacional”. 
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No que diz respeito ao desvio padrão os subgrupos que apresentam valores mais baixos 

são o “Despreendimento” e o “Mercado”, sendo que o que se apresenta mais próximo 

de 1 é o subgrupo “Responsáveis pela crise”. 

 

Posteriormente foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson para verificar a 

direção e intensidade da associação das variáveis. 

Tabela II - Medidas de associação

 

Com base na tabela pode verificar-se que existe uma correlação significativa entre a 

variável “Responsáveis pela crise”, pertencente ao grupo relacionado com a “Crise”, e a 

variável “Anulação da incerteza”, que pertence ao grupo relacionado com a “Cultura 

Nacional” (R=0.352, p=0.000). É também visível uma correlação entre a “Intervenção 

do governo”, pertencente ao grupo da “Crise”, e o “Despreendimento”, pertencente ao 

grupo da “Cultura Nacional” (R=0.229, p=0.024). Verifica-se uma correlação negativa 

entre a “Individualização” e “Hierarquia”, pertencentes ao grupo da “Cultura” e 

“Cultura Organizacional” respetivamente (R= -0.214, p = 0.031). As restantes 

correlações apresentam-se entre variáveis pertencentes ao mesmo grupo, “Cultura”, 

“Cultura Nacional” e “Cultura Organizacional”, não indo, por isso, ser alvo de estudo 

neste trabalho.  

 

Também foi efetuada uma análise relativamente às médias das variáveis 

sociodemográficas e dos subgrupos existentes. Para isto foi realizado o teste t-student 
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para a variável género e feita uma análise de variância (ANOVA) para as restantes 

variáveis sociodemográficas. 

Relativamente ao género verificou-se que existem diferenças significativas nos 

subgrupos “Desorganização“ e “Individualização” com p=0.003 e p=0.045 

respetivamente.  

No que diz respeito às restantes variáveis, e apontando para uma diferença significativa 

quando p ≤ 0.05, depois de efetuados os teste à normalidade e homogeneidade 

verificou-se que:  

No que diz respeito à idade não existem diferenças significativas nos subgrupos 

relativos à “Crise” e à “Cultura Nacional”, apresentando-se apenas diferenças nos 

subgrupos da “Cultura Organizacional”. Os subgrupos que apresentam essa diferença 

são a “Adocracia” (p=0.031), “Hierarquia” (p= 0.005) e “Mercado” (p= 0.004). Feita a 

análise post-hoc verifica-se que na “Adocracia” a média dos que pertencem ao escalão 

entre os 23 e os 35 anos (3.6111) é significativamente superior à média dos que 

pertencem ao escalão dos 50 aos 60 anos (2.8958). No que diz respeito à “Hierarquia” a 

média dos que estão na faixa etária dos 23 aos 35 (4.3056), dos 36 aos 42 (4.25) e dos 

43 aos 49 (4.1667) é significativamente superior à média dos que estão entre os 50 e os 

60 anos (3.4479). Relativamente ao subgrupo “Mercado” existe uma diferença 

significativamente superior também entre o escalão 23-35 (3.9815), 36-42 (4.0926) e 

43-49 (4.0312) relativamente ao grupo dos que têm entre 50 e 60 anos, tendo os últimos 

uma média inferior (3.2917). 

Nas habilitações académicas não existem diferenças significativas nos grupos 

relacionados com a “Crise” e “Cultura Organizacional”. Foram apenas encontradas 

diferenças no subgrupo “Individualização” (p=0.009), que está inserido na “Cultura 

Nacional”, sendo que existe uma diferença significativamente superior entre os 

colaboradores que têm Mestrado (2.4375) e os que têm Licenciatura (3.7446) 

acontecendo o mesmo entre os que têm Mestrado e o Ensino secundário (3.9265). 

No que diz respeito ao enquadramento ideológico e aos anos na organização não foram 

verificadas diferenças significativas entre os grupos.  

4.2 Teste de Hipóteses 

 

Para analisar as hipóteses em estudo e clarificar quais os aspetos que influenciam as 

diferentes variáveis procedeu-se à estimação de regressões lineares múltiplas.  
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Para a aplicação do modelo foi necessário verificar a não violação dos pressupostos 

necessários, sendo eles a linearidade do fenómeno, a normalidade, média do erro 

aleatório nula, variância do modelo e multicolinearidade (Maroco, 2007). 

Relativamente à H1 Os aspetos relacionados com a cultura nacional estão relacionados 

com a perceção dos indivíduos relativamente à crise procedeu-se à estimação do modelo 

através de regressão múltipla, tendo sido considerados como variável independente (VI) 

os aspetos relacionados com a “Cultura Nacional”, sendo estes a “Desorganização”, a 

“Individualização”, a “Anulação da incerteza” e o “Despreendimento”, e como variável 

dependente (VD) a “Crise”, estando nesta inseridos os subgrupos “Responsáveis pela 

crise”, “Intervenção do governo” e “Perceção da crise”. 

No que diz respeito ao subgrupo “Responsáveis pela crise” verificou-se que as variáveis 

independentes conseguem explicar, em média, 8.5% da variação deste subfactor (   a = 

0.085). A variável que explica significativamente este subfator é a “Anulação da 

incerteza” (p=0.002), sendo a que tem um maior poder de explicação ( β = 0.370; t= 

3.186), confirmando-se a hipótese 1.3.1. 

Relativamente à “Intervenção do governo” verificou-se que as variáveis independentes 

explicam, em média, 5.9% da variação deste (   a = 0.59), sendo a variável que o 

explica significativamente o “Despreendimento” (p= 0.03), tendo este subgrupo o maior 

poder de explicação ( β= 0.261; t=2.211), confirmando-se a hipótese 1.4.2.  

Por fim, e relativamente à “Perceção da crise”, verificou-se que não existe uma 

correlação significativa entre este fator e os da cultura nacional, o que faz com que a H1 

seja confirmada parcialmente.  

Na H2: A perceção que os indivíduos têm da crise está relacionada com a cultura 

organizacional não foi encontrada qualquer tipo de correlação significativa entre as 

variáveis. Nesta hipótese considerava-se que os subgrupos relacionados com a “Cultura 

Organizacional”, “Clã”, “Adocracia”, “Hierarquia” e “Mercado”, seriam as variáveis 

independentes, enquanto os subgrupos relacionados com a “Crise”, “Responsáveis pela 

crise”, “Intervenção do governo” e “Perceção da crise”, seriam as variáveis 

dependentes. Não se verificou que nenhum dos subgrupos relacionados com a “Cultura 

Organizacional” tivesse influência sobre as variáveis dependentes, rejeitando-se desta 

forma a H2. 

No que diz respeito à H3: Os aspetos relacionados com a cultura nacional estão 

relacionados com a cultura organizacional, os subgrupos relacionados com a “Cultura 
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Nacional”, “Desorganização”, “Individualização”, “Anulação da incerteza” e 

“Despreendimento”, foram considerados como sendo as variáveis independentes 

enquanto que os subgrupos relacionados com a “Cultura Organizacional”, “Clã”, 

“Adocracia”, “Hierarquia” e “Mercado”, foram tidos como sendo variáveis 

dependentes.  

Relativamente ao subgrupo “Clã” não existe correlação entre este e os subgrupos 

relacionados com a “Cultura Nacional”, acontecendo o mesmo com a “Adocracia” e 

“Mercado”, não sendo estes influenciados significativamente por nenhum dos 

subgrupos da “Cultura Nacional”. 

Relativamente à “Hierarquia” verificou-se que as variáveis independentes conseguem 

explicar, em média, 6.4% da variação deste subgrupo (   a = 0.064), sendo a variável 

que o explica a “Individualização” (p=0.029), afetando negativamente a “Hierarquia” 

(β= -0.261 t= -2.221), confirma-se a hipótese 3.2.3.  

 

Confirma-se assim parcialmente a H3, dado que apenas um aspeto relacionado com a 

“Cultura Nacional” (Individualização) influencia um subgrupo da “Cultura 

Organizacional” (Hierarquia). 

  

 

5 Conclusões 

5.1 Discussão dos resultados 

 

Com o presente estudo pretendeu-se comparar três temáticas que usualmente não estão 

interligadas nos estudos desenvolvidos, sendo elas a perceção que os indivíduos têm 

sobre a crise (“Crise”), os aspetos da cultura nacional relacionados com a crise 

(“Cultura Nacional”) e a “Cultura Organizacional”. 

No que diz respeito à “Crise” e à “Cultura Nacional” verificou-se que existem duas 

correlações entre os subgrupos relacionados com estas temáticas. O subgrupo 

“Responsáveis pela crise”, que faz parte do grupo da “Crise”, está correlacionado com a 

“Anulação da incerteza” e a “Intervenção do governo”, que também pertence ao grupo 

da “Crise”, está correlacionado com o “Despreendimento”, que pertence ao grupo das 

“Cultura Nacional”. Veio-se a demonstrar que os subgrupos relacionados com a 
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“Cultura Nacional” atrás referidos influenciam significativamente os subgrupos 

relacionados com a “Crise”, o que leva a confirmar parcialmente a hipótese que 

defendia que existia uma relação entre a crise e os fatores culturais relacionados com a 

mesma, dado que não existe uma relação significativa entre todos os subgrupos em 

estudo. Confirma-se parcialmente que a forma como os indivíduos percecionam as 

dificuldades económicas está relacionada com a sociedade onde se integram e com a sua 

cultura, indo ao encontro do que é defendido por Gomes & Coelho (2015) que indicam 

que a cultura é um antecedente que determina como os indivíduos percecionam os mais 

variados aspetos respeitantes à crise. 

No que diz respeito à relação entre a “Crise” e a “Cultura Organizacional” verificou-se 

que não existem correlações significativas entre os diferentes subgrupos criados, não 

existindo nenhum subgrupo da “Cultura Organizacional” que influencie os subgrupos 

relacionados com a “Crise”. De qualquer modo, a literatura afirma que em tempos de 

crise podem existir várias alterações a nível organizacional, sendo muitas vezes 

necessário, por exemplo, reduzir salários (Cardoso et al., 2011), o que levaria a supor 

que a “Cultura Organizacional” estivesse relacionada com a “Crise” e que a forma de 

encarar a mesma dependesse também do ambiente que se vive dentro das organizações. 

Relativamente à relação dos aspetos relacionados com a “Cultura Nacional” e a 

“Cultura Organizacional” verificou-se que existe uma correlação negativa entre o 

subgrupo “Individualização”, pertencente à “Cultura Nacional”, e a “Hierarquia”, que 

faz parte da “Cultura Organizacional”. Estes foram os únicos dois fatores onde foi 

encontrada uma relação, sendo que a “Individualização” influência negativamente a 

“Hierarquia”. A hipótese de que existe uma relação entre os aspetos relacionados com a 

“Cultura Nacional” e a “Cultura Organizacional” foi confirmada parcialmente, dado que 

nem todos os subgrupos apresentaram uma relação significativa. Seria de esperar que 

existisse uma correlação mais elevada entre estes dois fatores sendo que, e apesar da 

cultura organizacional se diferenciar em vários aspetos da cultura nacional, estes dois 

fatores estão interligados, dado que os colaboradores das organizações transportam para 

dentro das mesmas a sua própria cultura (Hofstede, 1991). Segundo Hofstede (2001) as 

organizações funcionam de acordo com os seus membros e com os respetivos modelos 

destes que são determinados pela cultura. 

Ao serem feitas as análises de médias que relacionaram as variáveis sociodemográficas 

com os diferentes subgrupos existentes concluiu-se que, no que diz respeito à variável 



Rita Mafalda Gerardo de Brito Júlio  

A relação da Cultura Nacional e Organizacional com a Crise Económica em Portugal  

 

 

33 

 

género existem diferenças significativas em dois subgrupos relacionados com a 

“Cultura Nacional”, sendo eles a “Desorganização” e a “Individualização”. 

Relativamente à idade conclui-se que existem diferenças significativas em três dos 

subgrupos da “Cultura Organizacional”, sendo eles a “Adocracia”, a “Hierarquia” e o 

“Mercado”, tendo-se verificado que na “Adocracia” a média mais elevada é nos jovens 

entre os 23 e os 35 anos, diferenciando-se das restantes faixas etárias, enquanto que na 

“Hierarquia” e “Mercado” os inquiridos entre os 50 e os 60 anos foram os que 

apresentaram as médias mais baixas relativamente aos restantes inquiridos. No que diz 

respeito às habilitações académicas existem diferenças significativas no subgrupo 

relacionado com a “Individualização”, sendo que a média é significativamente mais 

baixa nos inquiridos que têm mestrado. Nas restantes variáveis sociodemográficas, 

enquadramento ideológico e anos na organização, não foram encontradas diferenças 

significativas.  

Em suma, existem um conjunto de características que podem influenciar a forma como 

os indivíduos percecionam a “Crise” e a forma como lidam com esta. Foram analisados 

dois desses possíveis fatores, a “Cultura Nacional” e a “Cultura Organizacional”, sendo 

que, e perante o presente estudo, se conclui que a “Cultura Organizacional” não 

influência a perceção que os indivíduos têm da “Crise”, ao contrário da “Cultura 

Nacional” que influência, em parte. Optou-se também por comparar entre si as variáveis 

relacionadas com a “Cultura Nacional” e “Cultura Organizacional”, comprovando-se 

que a “Cultura Nacional” influência parcialmente a “Cultura Organizacional”.  

 

5.2 Conclusão, limitações do estudo e recomendações para futuras investigações 
 

Com este estudo pretendia-se analisar os três conceitos em causa, “Crise”, “Cultura 

Nacional” e “Cultura Organizacional”, de forma a perceber se existia alguma relação 

entre os mesmos. Não se tendo encontrado literatura que comparasse estes três fatores, 

foi-se ao encontro dos estudos relacionados com a crise económica e os diferentes 

efeitos desta, lançando-se uma série de questões que poderão vir a ser estudadas 

posteriormente. Desta forma pretendeu-se encontrar possíveis fatores que 

influenciassem a forma de os indivíduos percecionarem a “Crise”, estudando a “Cultura 

Nacional” e a “Cultura Organizacional”, comparando também estas duas.  
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Foram encontradas algumas limitações, estando a primeira delas relacionada com a 

amostra. Um total de 104 indivíduos não é representativo do universo da organização 

onde foram aplicados os inquéritos e, como tal, as conclusões não se podem expandir a 

todos os colaboradores. 

Os questionários foram disponibilizados em formato papel, sendo que tinham um total 

de 47 perguntas. Estes foram respondidos durante o horário de trabalho o que pode fazer 

com que os colaboradores não tenham prestado a devida atenção ao preenchimento do 

mesmo. 

Outra questão está relacionada com o anonimato, apesar de o questionário ser anónimo, 

ao serem pedidos alguns dados de carácter sociodemográfico, os inquiridos podem ter 

tido algum receio que os seus inquéritos viessem a ser identificados.  

Sendo este um tema pouco explorado, não existindo trabalhos conhecidos que 

relacionem as variáveis “Crise”, “Cultura Nacional” e “Cultura Organizacional”, seria 

interessante replicar o estudo noutras organizações para perceber se os resultados seriam 

semelhantes, de forma a ter uma amostra maior e mais diversificada.  

Também seria interessante fazer um estudo mais pormenorizado, à semelhança do que é 

feito por Gomes & Coelho (2015), onde se poderiam recolher dados durante períodos de 

tempo diferentes, em várias organizações, de forma a se poderem analisar possíveis 

alterações. 
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Anexos 

Anexo I – Questionário 

 

 
 

Este inquérito encontra-se inserido num estudo relacionado com a crise e o impacto 

desta na cultura nacional e organizacional. 

É importante que responda da forma mais sincera possível, depois de ler atentamente as 

questões colocadas. Toda a informação concedida no âmbito deste inquérito é 

confidencial. 

 

As suas respostas poderão ir de uma escala entre 1 e 6, sendo “1” Discordo 

Totalmente e “6” Concordo totalmente.  

 

Agradeço, desde já, a sua ajuda neste trabalho de investigação.  

 

 

Género     M           F     F   

 

Idade ___________ 

 

Habilitações académicas 

> 9º Ano            12º Ano            Licenciatura              Mestrado              Doutoramento   

 

Enquadramento ideológico  

Conservador         Liberal          Reformista          Anarquista         Outro         Qual ____ 

 

Anos de trabalho na organização ___________ 

 

Cultura e Crise 

1. As pessoas, em Portugal, têm o hábito de poupar     1 2 3 4 5 6 

2. Os bancos nos últimos anos concederam demasiados créditos  

 
1 2 3 4 5 6 

3. Os mercados financeiros são um dos responsáveis pela crise 
financeira 

 

1 2 3 4 5 6 

4. Os portugueses estão mais comedidos nos seus gastos  

 
1 2 3 4 5 6 

5. Os governos são os principais responsáveis pela crise económica 1 2 3 4 5 6 

6. O governo português deve fazer de tudo para salvaguardar os 
empregos 

1 2 3 4 5 6 
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7. O governo português deve ajudar as empresas em dificuldades 
 

1 2 3 4 5 6 

8. O desemprego está apenas relacionado com a crise 

 
1 2 3 4 5 6 

9. A economia mundial não necessita da intervenção dos governos  

 
1 2 3 4 5 6 

10. As empresas devem diminuir a sua contribuição para a 
Segurança Social  

 

1 2 3 4 5 6 

11. As questões culturais estão diretamente relacionadas com a 
crise 

1 2 3 4 5 6 

12. Compreendo as causas da crise global  
 

1 2 3 4 5 6 

13. Estou sempre atento/a às questões relacionadas com a crise 
económica  

 

1 2 3 4 5 6 

14. As empresas são as principais responsáveis pela crise económica 

 
1 2 3 4 5 6 

15. A crise em Portugal deve-se aos hábitos da sociedade 

 
1 2 3 4 5 6 

16. A crise influenciou os meus hábitos 

 
1 2 3 4 5 6 

Outros fatores __________________________________________________________ 

 

Em que medida os seguintes fatores culturais são responsáveis pela atual situação 

portuguesa? 

17. Excessiva burocracia 1 2 3 4 5 6 

18. Na maioria das situações não é adotado um comportamento 

estratégico 

 

1 2 3 4 5 6 

19. Preferência por trabalhar individualmente  

 

1 2 3 4 5 6 

20. Falta de pontualidade 

 

1 2 3 4 5 6 

21. Falta de assiduidade 

 

1 2 3 4 5 6 

22. Excessiva formalidade no relacionamento interpessoal 

 

1 2 3 4 5 6 

23. Não cumprimento dos prazos estipulados  

 

1 2 3 4 5 6 

24. Desrespeito pelas normas 

 

1 2 3 4 5 6 

25. Falta de profissionalismo nas relações com os clientes 1 2 3 4 5 6 

26. Falta de organização e planeamento  

 

1 2 3 4 5 6 
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27. Preferência pela crítica em vez da interajuda 

 

1 2 3 4 5 6 

28. Falta de definição de objetivos 

 

1 2 3 4 5 6 

29. Preferência pela estabilidade 1 2 3 4 5 6 

30. Falta de ambição 1 2 3 4 5 6 

31. Aversão à mudança 1 2 3 4 5 6 

Outros fatores __________________________________________________________ 

 

Cultura Organizacional 

32. O ambiente dentro da empresa é acolhedor. É como uma 
extensão da família. As pessoas parecem partilhar muito de si. 

1 2 3 4 5 6 

33. Os líderes da empresa são considerados mentores, peritos ou 
uma figura paternal/maternal. 

1 2 3 4 5 6 

34. O que mantém a minha empresa unida é a lealdade e a tradição. 
O compromisso é elevado nesta empresa 

1 2 3 4 5 6 

35. A minha empresa valoriza as pessoas. São importantes a elevada 
coesão e a moral. 

1 2 3 4 5 6 

36. Existe dinamismo e empreendedorismo na empresa. As pessoas 
estão dispostas a assumir riscos com as suas decisões. 

1 2 3 4 5 6 

37. Os diretores/coordenadores da minha empresa são geralmente 
considerados empreendedores, inovadores e com propensão 
para assumir riscos. 

1 2 3 4 5 6 

38. O que mantém a minha empresa unida é a valorização da 
inovação e desenvolvimento. Há tendência para a tomada de 
iniciativa. 

1 2 3 4 5 6 

39. A minha empresa valoriza o crescimento e a aquisição de novos 
recursos. É importante a prontidão para encarar novos desafios. 

1 2 3 4 5 6 

40. A minha empresa é um local muito formalizado e estruturado a 
nível de regras. A existência de procedimentos orienta 
normalmente como as pessoas devem agir. 

1 2 3 4 5 6 

41. Os responsáveis da minha empresa são geralmente considerados 
como coordenadores, chefes de equipa ou administradores. 

1 2 3 4 5 6 

42. O que mantém a minha empresa unida é a existência de regras e 
políticas formais. É importante que a organização funcione com 
regularidade. 

1 2 3 4 5 6 

43. A minha empresa valoriza a permanência e a estabilidade. 
Operações eficientes e estáveis são importantes. 

1 2 3 4 5 6 

44.  A minha empresa é orientada para a produção. O objetivo é 
alcançar os resultados, sem muito envolvimento dos 
colaboradores. 

1 2 3 4 5 6 

45. Os responsáveis da minha empresa são geralmente considerados 
como sendo profissionais produtivos, técnicos ou chefes 

1 2 3 4 5 6 

46. O que mantém a minha empresa unida é a ênfase nas tarefas e 
no alcance de objetivos. A orientação para a produção é 
partilhada pela generalidade dos colaboradores 

1 2 3 4 5 6 

47. A minha empresa valoriza a competitividade e o cumprimento de 
objetivos. É importante que os objetivos sejam mensuráveis. 

1 2 3 4 5 6 
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Outros fatores __________________________________________________________ 

 

  Obrigada! 

Anexo II – Tabelas 

 

Tabela 1 - Curtose e assimetria das variáveis  

 

Perceções da Crise Fatores culturais 

relacionados com a crise 

Cultura Organizacional 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

N Válido 101 103 103 103 103 101 98 104 104 103 104 

N Ausente 3 1 1 1 1 3 6 0 0 1 0 

Modo 4,00a 5,00 4,00 4,60 3,25 5,00 4,00 2,25 3,00 4,00 3,75 

Assimetria -,381 ,380 ,146 ,825 ,317 ,268 ,069 ,008 ,148 ,658 ,209 

Erros de 

assimetria 

padrão 

,240 ,238 ,238 ,238 ,238 ,240 ,244 ,237 ,237 ,238 ,237 

Curtose -,620 ,779 ,453 ,660 ,794 ,408 ,421 ,523 ,180 ,869 ,353 

Erro de 

curtose 

padrão 

,476 ,472 ,472 ,472 ,472 ,476 ,483 ,469 ,469 ,472 ,469 

a. Ha vários modos. O menor valor é mostrado 

 
Legenda:  

1.  “Responsáveis pela Crise” 

2. “Intervenção do governo” 

3. “Perceção da Crise” 

4. “Desorganização” 

5. Individualização” 

6. “Anulação da Incerteza” 

7. “Despreendimento” 

8. “Clã” 

9. “Adocracia” 

10. “Hierarquia” 

11. Mercado 

Tabela 2 – Análise Fatorial “Crise” 

 

Matriz de componente rotativa
a
 

 

Componente 

1 2 3 4 5 6 

Os mercados financeiros 

são um dos responsáveis 

pela crise financeira 

,758 ,274 ,283 ,105 -,008 -,021 
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Os bancos nos últimos anos 

concederam demasiados 

créditos 

,754 ,322 ,120 ,024 ,121 ,019 

As empresas são as 

principais responsáveis pela 

crise económica 

,748 -,174 -,078 ,209 ,251 ,145 

Os governos são os 

principais responsáveis pela 

crise económica 

,719 ,498 ,057 -,113 ,032 ,061 

O governo português deve 

fazer tudo para 

salvaguardar os empregos 

,192 ,896 ,024 -,083 ,094 ,083 

O governo português deve 

ajudar as empresas em 

dificuldades 

,163 ,792 ,000 ,123 ,078 ,124 

Estou sempre atento/a às 

questões relacionadas com 

a crise económica 

,055 ,034 ,870 -,192 ,064 -,020 

Compreendo as causas da 

crise global 
,135 -,014 ,776 ,137 ,204 -,027 

As empresas devem 

diminuir a sua contribuição 

para a Segurança Social 

,062 -,045 -,154 ,742 ,087 -,150 

As questões culturais estão 

diretamente relacionadas 

coma  crise 

,176 ,109 ,446 ,636 -,056 ,161 

A economia mundial não 

necessita da intervenção 

dos governos 

,027 -,046 -,098 ,407 -,721 -,033 

A crise influenciou os meus 

hábitos 
,314 ,046 ,115 ,371 ,683 ,191 

A crise em Portugal deve-se 

aos hábitos da sociedade 
,209 ,280 ,175 ,160 ,502 -,065 

Os portugueses estão mais 

comedidos nos seus gastos 
-,007 ,121 ,008 ,086 ,274 ,824 

O desemprego está apenas 

relacionado com a crise 
,061 ,254 -,082 -,154 -,401 ,689 

As pessoas, em Portugal, 

têm o hábito de poupar 
,401 -,181 ,053 -,438 ,051 ,535 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.  

 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.
a
 

a. Rotação convergida em 10 iterações. 
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Retirados os últimos 8 itens da análise por falta de fiabilidade das escalas  

 

 

Tabela 3 – Fatores retidos – “Crise”  

 

 
 

Tabela 4 – Análise Fatorial “Cultura Nacional” 
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Retirada “Falta de assiduidade” porque baixaria consideravelmente o alfa de Cronbach 

em qualquer dos subgrupos em que fosse inserida 

Tabela 5 – Fatores retidos “Cultura Nacional” 

 

 

Tabela 6 - Análise Fatorial “Cultura Organizacional” 
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Matriz de componente rotativa
a
 

 

Componente 

1 2 3 4 

A minha empresa valoriza o crescimento e a 

aquisição de novos recursos. É importante a 

prontidão para encarar novos desafios 

,847 ,197 ,086 ,037 

Os responsáveis da minha empresa são geralmente 

considerados como coordenadores, chefes de 

equipa ou administradores 

,786 ,053 ,291 -,007 

A minha empresa é um local muito formalizado  

estruturado a nível de regras. A existência de 

procedimentos orienta normalmente como as 

pessoas devem agir 

,723 -,025 ,376 ,022 

O que mantém a minha empresa unida é a 

valorização da inovação e desenvolvimento. Há 

tendência para a tomada de iniciativa 

,722 ,408 ,143 ,111 

Os directores/coordenadores da minha empresa são 

geralmente considerados empreendedores, 

inovadores e com porpensão para assumir riscos 

,606 ,604 ,049 ,196 

A minha empresa valoriza a permanência e a 

estabilidade. Operações eficientes e estáveis são 

importantes 

,533 ,314 ,227 ,382 

Os responsáveis da minha empresa são geralmente 

considerados como sendo profissionais produtivos 
,529 ,301 ,241 ,515 

Existe dinamismo e empreendedorismo na empresa. 

As pessoas estão dispostas a assumir riscos com as 

suas decisões 

,126 ,780 ,132 -,177 

Os lideres da empresa são considerados mentores, 

peritos ou uma figura paternal/maternal 
,329 ,754 -,151 ,253 

O que mantém a minha empresa unida é a lealdade 

e a tradição. O compromisso é elevado nesta 

empresa 

,127 ,721 ,356 -,161 

A minha empresa valoriza as pessoas. São 

importantes a elevada coesão e moral 
,390 ,713 -,032 ,181 

O ambiente dentro da empresa é acolhedor. É como 

uma extensão da damilia. As pessoas parecem 

partilhar muito de si. 

-,162 ,683 ,395 -,069 

O que mantém a minha empresa unida é a ênfase 

nas tarefas e no alcance de objectivos. A orientação 

para a produção é partilhada pela generalidade dos 

colaboradores 

,189 ,210 ,841 ,030 
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A minha empresa valoriza a competitividade e o 

cumprimento de objectivos. É importante que os 

objectivos sejam mensuráveis 

,405 -,002 ,722 ,125 

O que mantém a minha empresa unida é a 

existência de regras e politicas formais. É importante 

que a organização funcione com regularidade 

,451 ,231 ,524 ,148 

A minha empresa é orientada para a produção. O 

objectivo é alcançar os resultados, sem muito 

envolvimento dos colaboradores 

,019 -,149 ,050 ,885 

Método de Extração: Análise de Componente Principal.  

 Método de Rotação: Varimax com Normalização de Kaiser.
a
 

a. Rotação convergida em 15 iterações. 

Tabela 7 - Fatores retidos “Cultura Organizacional” 

 

Tabela 8 – Coeficientes de Fiabilidade 

 

Grupos Subgrupos N Alpha de 

Cronbach 

Crise Responsáveis pela 

crise 

4 0.795 

Crise Intervenção do 

governo 

2 0.841 

Crise Perceção da crise 2 0.695 

Fatores Culturais Desorganização 5 0.873 

Fatores Culturais Individualização 4 0.738 

Fatores Culturais Anulação incerteza 2 0.599 

Fatores Culturais Despreendimento 3 0.652 

Cultura 

Organizacional 

Clã 4 0.771 

Cultura 

Organizacional 

Adocracia 4 0.816 
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Cultura 

Organizacional 

Hierarquia 4 0.809 

Cultura 

Organizacional 

Mercado 4 0.640 

Tabela 9 - T de Student: Diferenças de médias (Género) 

 

 Grupos Subgrupos Género N Média Sig. 

Crise Responsáveis 

pela Crise 

Masculino 52 3.9038 0.662 

Feminino 49 4.0357 

Crise Intervenção do 

Governo 

Masculino 52 4.1442 6.646 

Feminino 51 4.3529 

Crise Perceção da 

Crise 

Masculino 53 4.1698 0.784 

Feminino 50 3.6800 

Fatores 

Culturais 

Desorganização Masculino 53 4.0717 0.003 

Feminino 50 4.7720 

Fatores 

Culturais 

Individualização Masculino 53 3.6462 0.045 

Feminino 50 3.9550 

Fatores 

Culturais 

Anulação 

incerteza 

Masculino 53 4.5472 0.266 

Feminino 48 4.5729 

Fatores 

Culturais 

Despreendimento Masculino 49 4.1497 0.828 

Feminino 49 4.3741 

Cultura 

Organizacional 

Clã Masculino 53 3.0330 0.515 

Feminino 51 2.9461 

Cultura 

Organizacional 

Adocracia Masculino 53 3.4481 0.665 

Feminino 51 3.2500 

Cultura 

Organizacional 

Hierarquia Masculino 53 4.2594 0.820 

Feminino 50 3.8450  

Cultura 

Organizacional 

Mercado Masculino 53 3.9292 0.520 

 

 

Tabela 10 – Anova Idade: Idade  - Adocracia 

 

Variável dependente:   Indice_2Adhocracy_CulturaOrganizacional   

Origem 

Tipo III Soma 

dos Quadrados df 

Quadrado 

Médio Z Sig. 

Eta parcial 

quadrado 

Modelo corrigido 8,457
a
 3 2,819 3,087 ,031 ,086 

Interceptação 1127,452 1 1127,452 1234,800 ,000 ,926 

Grupos_de_idade 8,457 3 2,819 3,087 ,031 ,086 

Erro 89,480 98 ,913    

Total 1232,938 102     

Total corrigido 97,937 101     
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a. R Quadrado = ,086 (R Quadrado Ajustado = ,058) 

 

Tabela 11 – Anova: Idade – Hierarquia 

 

Variável dependente:   Indice_3hierarchy_CulturaOrganizacional   

Origem 

Tipo III Soma 

dos Quadrados df 

Quadrado 

Médio Z Sig. 

Eta parcial 

quadrado 

Modelo corrigido 11,828
a
 3 3,943 4,622 ,005 ,125 

Interceptação 1646,227 1 1646,227 1929,777 ,000 ,952 

Grupos_de_idade 11,828 3 3,943 4,622 ,005 ,125 

Erro 82,747 97 ,853    

Total 1754,875 101     

Total corrigido 94,575 100     

a. R Quadrado = ,125 (R Quadrado Ajustado = ,098) 

 

Tabela 12 – Anova: Idade – Mercado 

 

Testes de efeitos entre assuntos 

Variável dependente:   Indice_4market_CulturaOrganizacional   

Origem 

Tipo III Soma 

dos Quadrados df 

Quadrado 

Médio Z Sig. 

Eta parcial 

quadrado 

Modelo corrigido 10,315
a
 3 3,438 4,830 ,004 ,129 

Interceptação 1506,075 1 1506,075 2115,860 ,000 ,956 

Grupos_de_idade 10,315 3 3,438 4,830 ,004 ,129 

Erro 69,757 98 ,712    

Total 1600,063 102     

Total corrigido 80,072 101     

a. R Quadrado = ,129 (R Quadrado Ajustado = ,102) 

Tabela 13 – Anova: Habilitações académicas – Individualização  
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Tabela 14 – Regressão Linear Múltipla – “Cultura Nacional”/”Crise”: “Responsáveis 

pela crise” a) 

Resumo do modelo
b
 

Modelo R R quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa Durbin-Watson 

1 ,354
a
 ,125 ,085 ,98191 1,660 

a. Preditores: (Constante), Indice_Crise_Cultura_4, Indice_Crise_Cultura_2, 

Indice_Crise_Cultura_3, Indice_Crise_Cultura_1 

b. Variável Dependente: Indice_Crise_1 

 

Tabela 15 – Regressão Linear Múltipla – “Cultura Nacional”/”Crise”: “Responsáveis 

pela crise” b) 

ANOVA
a
 

Modelo 

Soma dos 

Quadrados df 

Quadrado 

Médio Z Sig. 

1 Regressão 12,024 4 3,006 3,118 ,019
b
 

Resíduo 83,880 87 ,964   

Total 95,904 91    

a. Variável Dependente: Indice_Crise_1 

b. Preditores: (Constante), Indice_Crise_Cultura_4, Indice_Crise_Cultura_2, 

Indice_Crise_Cultura_3, Indice_Crise_Cultura_1 

 

 

Tabela 16 – Regressão Linear Múltipla – “Cultura Nacional”/”Crise”: “Responsáveis 

pela crise” c) 

 

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes não padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 2,193 ,678  3,234 ,002 

Indice_Crise_Cultura_1 -,094 ,150 -,084 -,625 ,534 

Indice_Crise_Cultura_2 ,047 ,133 ,041 ,353 ,725 

Indice_Crise_Cultura_3 ,428 ,134 ,370 3,186 ,002 

Indice_Crise_Cultura_4 ,016 ,145 ,013 ,112 ,911 

a. Variável Dependente: Indice_Crise_1 
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Tabela 17 – Regressão Linear Múltipla – “Cultura Nacional”/”Crise”: “Intervenção do 

governo” a) 

Resumo do modelo
b
 

Modelo R R quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa Durbin-Watson 

1 ,316
a
 ,100 ,059 1,28134 1,258 

a. Preditores: (Constante), Indice_Crise_Cultura_4, Indice_Crise_Cultura_2, 

Indice_Crise_Cultura_3, Indice_Crise_Cultura_1 

b. Variável Dependente: Indice_Crise_2 

 

 

 

Tabela 18 – Regressão Linear Múltipla – “Cultura Nacional”/”Crise”: “Intervenção do 

governo” b) 

ANOVA
a
 

Modelo 

Soma dos 

Quadrados df 

Quadrado 

Médio Z Sig. 

1 Regressão 16,227 4 4,057 2,471 ,050
b
 

Resíduo 146,124 89 1,642   

Total 162,351 93    

a. Variável Dependente: Indice_Crise_2 

b. Preditores: (Constante), Indice_Crise_Cultura_4, Indice_Crise_Cultura_2, 

Indice_Crise_Cultura_3, Indice_Crise_Cultura_1 

 

 

Tabela 19 – Regressão Linear Múltipla – “Cultura Nacional”/”Crise”: “Intervenção do 

governo” c) 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes não padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. B Erro Padrão Beta 

1 (Constante) 2,711 ,852  3,181 ,002 

Indice_Crise_Cultura_1 -,358 ,184 -,255 -1,945 ,055 

Indice_Crise_Cultura_2 ,267 ,171 ,185 1,564 ,121 
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Indice_Crise_Cultura_3 ,094 ,169 ,065 ,553 ,582 

Indice_Crise_Cultura_4 ,395 ,179 ,261 2,211 ,030 

a. Variável Dependente: Indice_Crise_2 

 

Tabela 20 – Regressão Linear Múltipla – “Cultura Nacional”/”Cultura Organizaional”: 

“Hierarquia” a) 

Resumo do modelo
b
 

Modelo R R quadrado 

R quadrado 

ajustado 

Erro padrão da 

estimativa Durbin-Watson 

1 ,323
a
 ,104 ,064 ,96548 1,631 

a. Preditores: (Constante), Indice_Crise_Cultura_4, Indice_Crise_Cultura_2, 

Indice_Crise_Cultura_3, Indice_Crise_Cultura_1 

b. Variável Dependente: Indice_3hierarchy_CulturaOrganizacional 

 

 

 

 

Tabela 21 – Regressão Linear Múltipla – “Cultura Nacional”/”Cultura Organizaional”: 

“Hierarquia” b) 

ANOVA
a
 

Modelo 

Soma dos 

Quadrados df 

Quadrado 

Médio Z Sig. 

1 Regressão 9,659 4 2,415 2,591 ,042
b
 

Resíduo 82,961 89 ,932   

Total 92,620 93    

a. Variável Dependente: Indice_3hierarchy_CulturaOrganizacional 

b. Preditores: (Constante), Indice_Crise_Cultura_4, Indice_Crise_Cultura_2, 

Indice_Crise_Cultura_3, Indice_Crise_Cultura_1 

 

 

 

Tabela 22 – Regressão Linear Múltipla – “Cultura Nacional”/”Cultura Organizaional”: 

“Hierarquia” c) 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes não padronizados 

Coeficientes 

padronizados 

t Sig. B Erro Padrão Beta 
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1 (Constante) 4,332 ,644  6,729 ,000 

Indice_Crise_Cultura_1 -,090 ,137 -,085 -,657 ,513 

Indice_Crise_Cultura_2 -,285 ,128 -,261 -2,221 ,029 

Indice_Crise_Cultura_3 -,038 ,128 -,035 -,301 ,764 

Indice_Crise_Cultura_4 ,322 ,133 ,283 2,416 ,018 

a. Variável Dependente: Indice_3hierarchy_CulturaOrganizacional 

 

 

 

 

 

 

 

  


