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RESUMO 

Como forma de destacar o papel da cultura organizacional no ambiente institucional 

este trabalho tem como objetivo conhecer as características da cultura organizacional 

de agências bancárias da Caixa Econômica Federal no Distrito Federal a partir da 

Teoria das Dimensões Culturais de Hofstede mediante um estudo empírico, descritivo 

e quantitativo por meio de um estudo de caso exploratório. Foram escolhidas as 

dimensões de distância do poder, aversão à incerteza, masculinidade e individualismo 

como foco do trabalho. A partir da coleta de dados por questionário identificou-se as 

características culturais de dez agências da Caixa Econômica Federal no Distrito 

Federal como uma cultura de alta distância do poder; coletivista; com alto grau de 

feminilidade; e alta aversão à incerteza. Resultados bastante semelhantes em relação 

ao estudo de Hofstede para o Brasil, com algumas acentuações nos índices de 

controle da incerteza e masculinidade, o que trouxe considerações pertinentes 

principalmente à aversão de incerteza no campo organizacional de instituições 

financeiras. 

 

Palavras-chave: Cultura Nacional. Cultura Organizacional. Dimensões Culturais 

  



 

ABSTRACT 

Intending to highlight the role of organizational culture in an institutional environment, 

this study aims to know as characteristics of the organizational culture of bank 

branches of Caixa Econômica Federal, a Brazilian banking institution, in Distrito 

Federal in view of the studies of Hofstede, the Theory of Cultural Dimensions, through 

an empirical, descriptive and quantitative study by means of an exploratory case study. 

The dimensions of power distance, uncertainty avoidance, masculinity and 

individualism were chosen as this work focus. The collection of data by questionnaire 

identifies itself as cultural characteristics of ten agencies of the Caixa Econômica 

Federal in Distrito Federal as a high score on power distance; low score for i 

individualism; with a high degree of femininity; and high aversion to uncertainty. These 

results were quite similar to the Hofstede study for Brazil, with some accentuations in 

the indexes of uncertainty control and masculinity, which brought more considerations 

to the uncertainty avoidance in the organizational field of financial institutions. 

Key words: National Culture. Organizational Culture. Culture Dimensions 
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1 INTRODUÇÃO 

Neste capítulo introdutório são apresentadas a contextualização da pesquisa, em 

seguida, formula-se o problema, descreve-se os objetivo geral e objetivos específicos 

e pôr fim justifica-se o trabalho.  

1.1 Contextualização 

Cultura organizacional é uma área da administração que desde meados de 1980 vem 

ganhando espaço nas discussões acadêmicas. Cultura é um tema vasto e complexo, 

aplicado às organizações possui diversas vertentes e campos de estudo. No contexto 

empresarial, a cultura é parte do contexto em que aquela organização se encontra e 

entender isso é de grande importância para a gestão do negócio. 

Com o sucesso das empresas japonesas na década de 80, além do seu modelo de 

produção, foi colocado como questão se as culturas dessas empresas estavam 

associadas ao sucesso delas. Segundo Hofstede (2001), o comportamento dos 

funcionários, suas crenças, valores, heróis, tudo é permeado pela cultura 

organizacional, e assim como diferentes grupos possuem suas especificidades 

únicas, no ambiente empresarial isso também se aplica, sendo a cultura daquela 

organização parte do que a faz única e a diferencia das outras. 

De acordo com Stein (1992), a cultura possui três níveis, são eles: artefatos, valores 

casados e certezas tácitas compartilhadas. Os artefatos são os elementos mais 

explícitos da cultura da empresa, como os produtos, serviços, os símbolos, cerimônias 

e disposição do espaço de trabalho. Os valores casados são os valores pensados 

pelos líderes e fundadores da organização. As certezas tácitas compartilhadas são as 

percepções e sentimentos dos colaboradores da empresa, é algo subjetivo. A relação 

entre esses elementos permeia a cultura de forma que a harmonia deles contribui para 

o clima da empresa. Haja vista o exposto, chegou-se ao problema apresentado na 

próxima sessão. 
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1.2 Formulação do problema  

Cultura nacional e organizacional são por vezes menosprezados na gestão e tem sido 

objeto de estudo há mais de três décadas por Geert Hofstede, psicólogo holandês que 

se dedicou a identificar e conceituar cultura relacionada ao ambiente de trabalho a 

partir de dados de uma grande multinacional, empresa americana de tecnologia, 

International Business Machines – IBM. Essa pesquisa resultou na Teoria das 

Dimensões Culturais, na qual relaciona a cultura com, atualmente, seis dimensões: 

distância do poder, masculinidade, individualismo, aversão à incerteza, indulgência e 

orientação para o longo prazo. 

Os estudos de Hofstede sobre cultura nacional são destaque nesta área por sua 

continuidade e abrangência. Desde 1980 o estudo já analisou e categorizou cerca de 

76 países em todas as dimensões hoje estabelecidas pelo autor e continua coletando 

dados e se atualizando a partir de colaborações de estudos pelo mundo.  

A dimensão de distância do poder coloca em destaque as relações de poder, que 

numa instituição financeira são bem definidas formalmente a partir de estruturas de 

cargos e linhas de sucessões que pressupõe quanto mais avançada nestas linhas, 

maiores as responsabilidades, atribuições e remuneração. 

Ao mesmo tempo, devido ao trabalho relacionado à metas e atingimento de objetivos, 

é necessário alto grau de envolvimento dos empregados com os objetivos da 

empresa, sendo produtivos e agindo de encontro às estratégias da empresa. Essas 

dinâmicas fizeram com que a dimensão de distância do poder, dentre todas 

apresentadas por Hofstede, se destacasse e fosse a mais apropriada para esta 

pesquisa. 

Em estudo anterior, as dimensões de masculinidade, aversão à incerteza e 

coletivismo foram escolhidas de forma a ampliar a caracterização das agências 

bancárias e servir de comparação a uma dissertação promovida em agências 

bancárias do Banco do Brasil na região Oeste do Estado do Paraná e na região do 

Vale do Itajaí do Estado de Santa Catarina em 2008 para o programa de Pós-

Graduação em Administração do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da 

Universidade Regional de Blumenal – FURB (FERREIRA, 2008). 
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O objeto de estudo deste trabalho é a Caixa Econômica Federal – CEF que desde sua 

criação em 1861 por Dom Pedro II passou por diversas mudanças e esteve presente 

no desenvolvimento do país. Por ser uma empresa 100% pública e ser um agente do 

governo de execução de políticas públicas, como instituição financeira a CEF tem 

bastante particularidades em relação a outras empresas do mesmo setor, além de ser 

uma empresa de abrangência nacional e de grande porte. 

Tendo em vista o exposto acima e as diversas alterações recentes na estrutura da 

empresa e seus objetivos colocamos como questão de pesquisa: Quais são as 

características da cultura organizacional de agências bancárias da Caixa Econômica 

Federal no DF à luz dos estudos de Hofstede? 

Com o intuito de responder essa questão, o presente estudo se desenvolve nos 

seguintes objetivos.  

1.3 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é compreender as características da cultura 

organizacional de agências bancárias da CEF no Distrito Federal a partir da Teoria 

das Dimensões Culturais de Hofstede. 

1.4 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são: 

 Caracterizar as agências da CEF no Distrito Federal nas dimensões de 

distância do poder, individualismo, masculinidade e aversão à incerteza. 

 Comparar as características com o resultado nacional da pesquisa de Hofstede 

e Ferreira (2008). 

 Discutir as diferenças encontradas. 
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1.5 Justificativa 

A cultura pode influenciar em diversos aspectos em relação aos recursos humanos de 

uma empresa, entre eles na seleção, adaptação do funcionário a empresa. Pode ser 

levada em consideração na avaliação de desempenho, ser motivo de satisfação ou 

não dos empregados, ou seja, é um assunto de grande importância para a 

administração de empresas.  

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae postou um 

artigo em seu portal eletrônico em março de 2017 sob o título “A importância da cultura 

organizacional para o seu negócio” no qual se coloca que: 

 

(...) é a cultura organizacional que vai desenvolver diretrizes para uma 
empresa de sucesso, a começar pela forma como os funcionários vão 
enxergar o negócio e agir dentro dele. Quem investe em uma gestão de 
pessoas e uma cultura corporativa de qualidade acaba gerando maior 
satisfação entre os clientes e obtendo maior lucro em suas atividades. 
(SEBRAE, 2017, p. n.p. )  

 

Segundo o site do Banco Central do Brasil – BACEN, até 31.10.2017, há 156 bancos 

comerciais, múltiplos e Caixa Econômica em funcionamento no país. A Federação 

Nacional dos Bancos – FEBRABAN divulgou uma nota ao site UOL em 2014 

informando que o quadro de bancários era de cerca de 500 mil pessoas no Brasil, 

além disso, divulgou que o setor bancário é um dos que mais valorizam a carreira e 

de baixa rotatividade, os funcionários permanecem dez anos na mesma instituição em 

média (UOL, 2014). Um setor de tamanha representatividade e importância para as 

demais atividades no país é um objeto de estudo ainda pouco explorado em estudos 

científicos, principalmente vinculado a cultura organizacional. Dessa forma, a 

contribuição social deste estudo está na ampliação de conhecimento numa empresa 

que faz parte de uma área tão significativa e presente nas diversas regiões do país. 

A respeito da contribuição acadêmica deste trabalho, ao se fazer uma busca avançada 

nos periódicos disponíveis no Portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES) observou-se que nos últimos cinco anos, buscando pelo 

título cultura organizacional obtém-se 134 resultados, dos quais 126 estão de fato 
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relacionados ao tema. Grande parte dos artigos são estudos de caso nos quais busca-

se a caracterização e diagnóstico da cultura organizacional; são comparadas duas ou 

mais instituições; a influência da cultura em outros campos da organização, como 

clima, bem-estar, gestão de desempenho, inovação e liderança. Cerca de 20 artigos 

tratam de cultura organizacional relacionada a comunicação, como se dá a influência 

de uma sobre a outra, também se encontram temas como governança e gestão do 

conhecimento relacionados a cultura organizacional. 

Ao repetir a busca nos periódicos da CAPES, porém por Cultura e Hofstede no título, 

sem estipular um intervalo de tempo para a busca, obtém-se apenas cinco resultados, 

sendo quatro deles artigos teóricos, se debruçando sobre o estudo do psicólogo 

holandês, contrapondo com outros autores e estudos. 

A escassez de estudos nessas instituições se dá devida a dificuldade de autorização 

para a produção de pesquisa externa, há, geralmente, uma série de burocracias para 

se conseguir permissão, o que pode ser facilitado caso o pesquisador seja membro 

da instituição. Além disso é um ambiente de cobrança intensa, trabalho sob metas o 

que dificulta na disponibilidade dos funcionários para a participação na pesquisa, seja 

respondendo questionários ou concedendo entrevistas. 

Esse estudo também será pertinente do ponto de vista institucional para o maior 

conhecimento da cultura da empresa, colocando a cultura em destaque como forma 

de entendimento da organização e de como as relações e práticas se dão no ambiente 

organizacional. Além disto contribuir para a ampliação dos conhecimentos em cultura 

organizacional relacionados a instituições financeiras a partir de um estudo de caso. 

Afim de desenvolver esse estudo, faz-se necessária a revisão bibliográfica acerca do 

tema. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Cultura Organizacional 

Ao ingressar numa empresa, além do ambiente de trabalho, serão apresentados ao 

funcionário também as normas, os valores, a missão, o código de ética, entre outros 

instrumentos que o gestor achar necessário para que o novo colaborador 

desempenhe um bom trabalho dentro das expectativas da empresa. 

A cultura organizacional é o que faz a empresa singular, permeia todas as atividades, 

produtos e, principalmente, as pessoas. É o modo como as coisas são feitas, a forma 

de agir, os ritos, tradições, os heróis. Não são raras as ocasiões em que os aspectos 

culturais são desprezados em processos decisórios, estratégicos, o que pode ter 

consequências catastróficas. Sob outra perspectiva pode ser um diferencial e 

facilitador para o sucesso de uma organização. Segundo Schein (2001), um dos mais 

notáveis autores acerca de cultura organizacional: 

 

A cultura importa porque é um poderoso e muitas vezes ignorado conjunto de 
forças latentes que determinam o comportamento, a maneira como se 
percebem as coisas, modo de pensar e os valores tanto individuais como 
coletivos. (SCHEIN, 2001, p. 29). 

 

Porém cultura organizacional vai muito além disso, Schein (2001) a define em três 

níveis, que vão do mais visível ao mais tácito: artefatos, valores casados e certezas 

básicas fundamentais. O primeiro nível seria os artefatos, esse nível corresponde às 

estruturas visíveis e processos organizacionais, ou seja, o que ao chegar numa 

empresa se é percebido como modus operandi daquele ambiente, a forma de layout, 

como as pessoas se portam e se apresentam, entre outros (SCHEIN, 2001). 

 

Em outras palavras, no nível dos artefatos, a cultura é muito clara e tem um 
impacto emocional imediato. Mas você não sabe realmente por que os 
membros da organização se comportam do modo que o fazem e por que cada 
organização é construída de determinada maneira. (SCHEIN, 2001, p. 32) 
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Valores casados são o segundo nível de cultura, significa se aprofundar um pouco 

mais na organização, conversar com os funcionários com mais tempo de empresa, 

essas pessoas são chamadas de informantes, para tentar entender os artefatos. São 

as estratégias, objetivos e filosofias que apoiam os artefatos. Pode-se ter empresas 

com as mesmas estratégias e objetivos, mas com artefatos diferentes, isso ocorre por 

conta do terceiro nível de cultura, as certezas tácitas e compartilhadas (SCHEIN, 

2001). 

O terceiro nível de cultura consiste na história da empresa, exige um aprofundamento 

maior para ser compreendido. É necessário revisitar o momento da criação da 

empresa, quem o fez, quais eram seus valores e o que instituiu de valores, objetivos 

e práticas na empresa e esse conjunto levou a empresa a bons resultados. 

 

Se, dessa forma, eles continuam a ter sucesso criando produtos e serviços 
apreciados pelo mercado, essas crenças e valores gradualmente acabam 
sendo compartilhados e tidos como corretos. Eles se tornam certezas tácitas 
sobre a natureza do mundo e sobre como sair-se bem nele. (SCHEIN, 2001, 
p. 35). 

 

Dessa forma, os níveis de cultura se inter-relacionam e variam do que é mais claro 

para um observador comum para o que exige uma reflexão e conhecimento maior e 

mais atentos da organização (SCHEIN, 2001). 

 

Em outras palavras, a essência da cultura são esses valores, crenças e 
certezas aprendidos em conjunto, que são compartilhados e tidos como 
corretos à medida que a organização continua a ter sucesso. É importante 
lembrar que eles resultam de um processo de aprendizado em conjunto. 
(SCHEIN, 2001, p. 35). 

 

Em suma, para Schein (2001), a cultura é algo profundo – dividido em três níveis de 

conhecimento; amplo – compreende vastos aspectos da organização; e é estável – é 

o que traz previsibilidade dentro da organização, segurança. E as implicações, 

segundo o autor, em se conceber cultura dessa forma são: 

 

Em primeiro lugar, começamos a perceber que a cultura é estável e difícil de 
mudar porque representa o aprendizado acumulado de um grupo – as formas 
de pensar, de sentir e de perceber o mundo que fizeram o sucesso do grupo. 
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Além disso, percebemos que as partes mais importantes da cultura são 
essencialmente invisíveis. A cultura, nesse nível mais profundo, pode ser 
vista como os modelos mentais compartilhados que os membros de uma 
organização adotaram e admitiram como corretos. (SCHEIN, 2001, p. 36) 

 

Hofstede define cultura organizacional como a maneira pela qual os membros de uma 

organização se relacionam entrem si, com seu trabalho e o mundo fora da empresa 

em comparação com outras organizações, sendo de auxilio ou não à estratégia da 

empresa (HOFSTEDE, 2017). “A programação coletiva da mente que distingue os 

membros de um grupo ou classes uns dos outros. ” (HOFSTEDE, 2001, p. 9). Essa é 

a forma que Hofstede define cultura, ela se manifesta em diferentes níveis de 

profundidade: valores, rituais, heróis e símbolos.  

Os valores são a parte menos visível porém pode ser identificado através da práticas 

e comportamentos; os rituais são comportamentos tecnicamente desnecessários mas 

que são tidos como socialmente essenciais; os heróis são figuras que representam 

características valorizadas de uma cultura, podem ser pessoas vivas e reais ou não, 

um personagem de desenho animado pode ser um herói, por exemplo; e os símbolos 

são palavras, gestos, figuras típicos e característicos de um grupo, sendo 

compreendidas completamente apenas por membros daquele grupo, é a 

manifestação mais visível e mutável da cultura. Esses níveis juntos são imaginados 

como camadas de uma cebola, como consta na figura abaixo, e como um todo formam 

a cultura (HOFSTEDE, 2001). 

 

Figura 1 – O diagrama de cebola. 

 

Fonte: HOFSTEDE, apud FERREIRA (2008). 
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Acreditando que a cultura pode ser utilizada em favor dos objetivos da empresa 

Hofstede desenvolveu um modelo multifocal a partir de uma pesquisa em vinte 

unidades de dez empresas diferentes na Dinamarca e Holanda. Foram identificadas, 

nesse estudo, oito dimensões na qual o modelo multifocal é baseado, são elas: 

orientado para meios ou fins; incentivado interna ou externamente; disciplina rigorosa 

ou amena; local ou profissional; sistema aberto ou fechado; orientação para o 

trabalhador ou para o trabalho; grau de aceitação de estilo de liderança; grau de 

identificação com a organização. Na próxima sessão especificar-se-á a pesquisa de 

Hofstede. 

2.2 Cultura por Hofstede 

Hofstede utilizou uma comparação da cultura com um computador de modo a facilitar 

o entendimento do conceito. A cultura é o software de nossas mentes e é necessária 

a existência de um software compartilhado para se comunicar. Então, a cultura é sobre 

o que se compartilha com aqueles ao redor, na vida social, constitui as regras não 

escritas do jogo social.  

Essas regras não especificam detalhes, mas especificam a estrutura básica da 

paisagem social, elas são a respeito de independência, pertencimento, amor, ódio, 

respeito, medo e lealdade, especificam que os contrastes importam na vida: pequeno 

versus grande, limpo versus sujo, homem versus mulher. Dessa forma a cultura 

compreende o que é compartilhado, não algo exclusivo do indivíduo, como a 

personalidade por exemplo (HOFSTEDE, 2017). 

Na década de 1960, a IBM empreendeu no projeto de pesquisa internacional de 

Hofstede, nesta empresa o psicólogo holandês criou e administrou o Departamento 

de Pesquisa Pessoal, obtendo o apoio e possibilidade de desenvolver sua extensa 

pesquisa que culminou na publicação de Culture’s Consequences (1980, 2001), que 

hoje se encontra na segunda edição e traz um estudo complexo a respeito da 

influência do meio para o desenvolvimento das atividades laborais.  
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Na época a empresa tentava buscar entender a razão para não conseguir padronizar 

a forma de gestão de suas inúmeras filiais ao redor do mundo. Ao longo da pesquisa 

o autor teve de que percorrer por diversas áreas e conceitos como psicologia, 

antropologia, sociologia e ciência política.  

A primeira edição de Culture’s Consequences foi lançada em 1980, naquele tempo, 

cultura organizacional e nacional era um tema pouco difundido. Hofstede enxergava 

uma certa diferença de aceitação dessa discussão e ambiente organizacional. Colocar 

cultura como ponto importante na gestão era recebido de formas diferentes de acordo 

com a audiência, nas palestras que dava, o autor percebia que se fossem pessoas 

com experiências internacionais receberiam com mais aceitabilidade e perceberiam a 

importância do assunto, já pessoas mais ingênuas chegariam a ficar ofendidas com 

os aspectos levantados sobre sua cultura na pesquisa (HOFSTEDE, 2001). 

A grande pesquisa do autor envolve o conceito de culturas nacionais, Hofstede analisa 

características típicas das culturas específicas dos países por meio da coleta de dados 

em filiais da IBM. 

2.3 Dimensões da Cultura Nacional 

A cultura organizacional é algo muito além do que só o jeito como as coisas são feitas, 

a partir da sua pesquisa e extensa coleta de dados, Hofstede pôde chegar à conclusão 

de seis grandes dimensões que constantemente apareciam na análise dos dados. A 

partir dessas dimensões, o autor criou um instrumento que o permitiu coletar dados 

ao redor do mundo e ao longo de décadas, são 76 países pesquisados em todas 

dimensões e mais de 30 anos de pesquisa, o que coloca seu estudo sob perspectiva 

e de grande utilidade para o meio acadêmico e empresarial. 

Esta sessão apresentará as dimensões culturais estabelecidas por Hofstede, as 

quatro dimensões a serem pesquisadas neste estudo (distância do poder, aversão à 

incerteza, individualismo e masculinidade) e as duas dimensões divulgadas mais 

recentemente (orientação para o longo prazo e indulgência). 
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2.3.1 Distância do Poder 

Termo foi usado pela primeira vez na década de 1960 por um psicólogo social 

dinamarquês Mauk Mulder que estudava as diferentes relações de poder e nos anos 

1970 Hofstede utilizou o termo para analisar diferenças entre sociedades nacionais, 

ele sugere que a distância do poder é determinada socialmente (HOFSTEDE, 2001). 

“Distância do poder é a extensão que os membros de menor poder de uma 

organização esperam e permitem que a distribuição do poder seja feita de forma 

desigual” (HOFSTEDE, 2001, p. 83). Dessa forma, essa dimensão é mensurada a 

partir da base de uma pirâmide de poder na empresa e não a partir da chefia, haja 

vista que a posição de chefia só é alcançada com o consentimento da base. 

Para grande distância do poder a inequidade é algo natural da sociedade, a chefia 

são seres superiores, pessoas diferenciadas, o sentimento é que o poder tem 

prioridade acima de juízo de valor. O respeito é algo bastante valorizado, assim como 

a centralização do poder, dessa forma, pessoas em posição de subordinação esperam 

ser mandados o que fazer (HOFSTEDE, 2014). 

Em contrapartida, sociedades de curta distância do poder entende que inequidade é 

errado e deve ser reduzido se possível e a hierarquia é reconhecida, mas são regras 

do jogo para criar ordem e isso não significa que chefes são seres superiores, ou seja, 

é algo alcançável, um dia pode-se ocupar aquela posição. O poder deve ser usado 

com legitimidade e todos, no topo ou na base, estão sob as mesmas regras. A 

independência é incentivada desde a educação infantil e a descentralização do poder 

é valorizada, assim, subordinados esperam ser consultados em vez de mandados no 

que diz respeito ao seu trabalho (HOFSTEDE, 2014). 

Alguns fenômenos da sociedade que são correlacionados com a distância do poder 

são igualdade salarial — maior na de maior distância do poder que na menor distância 

—, em relação a política nas sociedades de maior distância ao poder geralmente estão 

ditaduras, poder oligárquico, concentrado na mão de poucos e conflitos políticos são 

resolvidos de maneira violenta, enquanto as sociedades de menor distância do poder 

são geralmente baseadas na trias política, separação do poder em executivo, 

legislativo e judiciário, em que um está subordinado aos outros, sendo os poder 

legitimado e o cenário político é alterado por evolução e de maneira gradual. As 
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inovações em sociedades de grande distância do poder, só são possíveis caso haja 

apoio das hierarquias enquanto nas sociedades de menor distância do poder ocorre 

de maneira natural e mais frequentemente (HOFSTEDE, 2014). 

2.3.2 Aversão à Incerteza 

Hofstede utilizou este termo em 1970 para descrever as diferenças nacionais entre 

sociedades. Aversão à incerteza é o sentimento de ameaça que os membros de uma 

sociedade têm por situações ambíguas e incertas, mas não significa evitar risco 

(HOFSTEDE, 2015). 

Em sociedades que aceitam as incertezas, as incertezas são algo nobre que deve ser 

valorizado, a vida deve ser aceita da forma que vier, o que é diferente é curioso. Quase 

não existem regras, ou há poucas e mesmo as que são necessárias podem ser 

violadas em caso de necessidade, dessa forma a desregulamentação é vigente 

nessas sociedades. Mudança de emprego é algo comum e feito de maneira fácil e 

tranquila, são sociedades mais tolerantes a pessoas que são diferentes, que destoam 

do comum (HOFSTEDE, 2015). 

Sociedades que evitam incertezas têm as incertezas como ameaças que devem ser 

combatidas, o que implica que nessas sociedades há mais estresse e ansiedade. 

(HOFSTEDE, 2001, p. 148). Sentimentos agressivos podem ser uma vantagem, haja 

visto que o que é diferente é perigoso. Há uma grande necessidade de regras, deve 

haver mesmo as que são vistas como impraticáveis, ou seja, há um processo de 

necessidade de formalização nesses países. Inovações e inovações tecnológicas são 

aceitas com mais resistência por parte dessas sociedades e demandam mais tempo. 

As pessoas tendem a ficar o máximo que podem no emprego que tem, pois, mudar 

de emprego é umas das coisas mais incertas que alguém pode fazer. São sociedades 

que apresentam comportamentos de xenofobia, há um medo de pessoas diferentes, 

que aparentam e se comportam diferente (HOFSTEDE, 2001). 

A partir de estatística ele relaciona os dados dessa dimensão com alguns fenômenos 

na sociedade, por exemplo em países que evitam incertezas os limites de velocidade 

são mais altos e as pessoas tendem a dirigir mais rápido, o que corrobora que esta 

dimensão não significa necessariamente prevenir risco, neste caso, por exemplo, o 

risco é conhecido e por isso não é evitado. A Transparency International 
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(Transparência Internacional) é uma organização global de combate a corrupção, eles 

divulgam o chamado índice de corrupção percebida, não se pode medir corrupção, 

mas sim a percepção de corrupção. A respeito de países ricos, em especial, na 

questão de prevenção a incerteza tendem a ser percebidos como mais corruptos 

(HOFSTEDE, 2015). 

2.3.3 Individualismo 

Este termo era muito utilizado no final do século XVIII em carácter político e de valor 

negativo, no meio do século seguinte já se tornou comum utilizar individualismo para 

descrever pessoas centradas no indivíduo. Foi algo que já era difundido no meio 

acadêmico principalmente por sociólogos, Hofstede adicionou o conceito oposto como 

coletivismo. 

Segundo Hofstede, uma sociedade individualista é aquela em que os laços entre os 

indivíduos são soltos, é esperado que as pessoas cuidem de si mesmos e de sua 

família imediata (pais e filhos). Dessa forma, geralmente possui uma identidade 

individual, é centrada no universalismo (cada indivíduo é visto como singular); a 

respeito de competição é feita individualmente; em trabalhos em grupo a tarefa é mais 

importante que as relações; e o confronto é visto como algo que pode ser positivo e 

saudável (HOFSTEDE, 2014). 

Em oposição a isso, uma sociedade coletivista é caracterizada por pessoas que desde 

o nascimento são parte de grupos, geralmente família, família estendida, por vezes 

sociedades de tribo ou aldeias.  Assim sendo, possui identidade coletiva, centrada na 

exclusividade (a pessoa faz parte ou não do grupo); a competição ocorre entre grupos; 

em tarefas em grupo as relações importam mais que as tarefas; a palavra chave 

nessas sociedades é a harmonia, deve ser preservada afim de preservar a existência 

do grupo (HOFSTEDE, 2014). 

Essa dimensão só pode ser medida comparando com outras culturas nacionais, e 

como é algo passado de geração em geração, os níveis de individualismo podem até 

aumentar, mas como aumentam para todas as nações a pontuação feita em 

comparação umas com as outras continua a mesma. Dessa forma, pode-se afirmar 

que é uma dimensão estável em termos de pontuação. 
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Neste contexto, pode-se fazer algumas correlações entre sociedades individualistas 

ou coletivistas com níveis de riqueza, índice de divórcio, liberdade de imprensa, por 

exemplo. Sociedades individualistas tendem a ser as nações mais ricas, com alto nível 

de divórcio e grande liberdade de imprensa (HOFSTEDE, 2014). 

2.3.4 Masculinidade 

A respeito da dimensão de feminilidade e masculinidade, não devem ser confundidos 

com o conceito de fêmea e macho. Desde 1930 antropologia estuda a divisão dos 

papéis dos diferentes sexos nas diferentes sociedades, dessa forma esses conceitos 

se relacionam aos diferentes papéis emocionais que são esperados de cada gênero, 

a forma como cada um deve se sentir tendo nascido um menino ou uma menina 

(HOFSTEDE, 2014). 

Sociedades masculinas são as que os homens devem se sentir assertivos e duros, 

resistentes quando as mulheres devem ser focadas na qualidade de vida. Nestas 

sociedades há uma clara separação dos papéis entre homens e mulheres, já nas 

sociedades femininas essa separação não existe ou é muito insignificante, nelas se 

espera que homens também sejam modestos, carinhosos e se importem com a 

qualidade de vida (HOFSTEDE, 2014). 

As características mais presentes nas sociedades femininas são o equilíbrio entre 

família e o trabalho, em casa tanto pai quanto a mãe lidam com fatos e emoções, e o 

sexo é tido como uma forma de um casal se relacionar. São aceitas várias formas de 

religiões e geralmente mais centradas no ser humano, no bem ao próximo. Os fortes 

são de maneira geral invejados e se tem uma simpatia pelos fracos (HOFSTEDE, 

2014). 

Em relação as sociedades masculinas o trabalho é visto como prioridade e é 

totalmente aceitável ser uma desculpa para negligenciar a família, no lar o pai lida 

com fatos e a mãe com emoções e enfermidades dos filhos, o sexo é uma espécie de 

performance em que o homem é sujeito e a mulher é objeto. As religiões são centradas 

em um ser todo poderoso, visto como “o Pai”, a força é valorizada, enquanto a 

fraqueza é desprezada e diminuída, a ideia de que homem não chora e não foge à 

luta é bastante difundida nesse tipo de sociedade (HOFSTEDE, 2014). 
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Segundo a pesquisa do autor, dos 76 países quem lideram como nações mais 

masculinas são Japão, Itália, México, China, Reino Unido, Alemanha e Estados 

Unidos, já como nações mais femininas Rússia, França, Tailândia, Costa Rica, 

Dinamarca e Holanda, dessa forma, devido a diversidade de países pode-se dizer que 

não é uma dimensão ligada a riqueza do país (HOFSTEDE, 2014). 

As correlações que podem ser feitas nessa dimensão são que as porcentagens de 

pessoas analfabetas funcionais em países masculinos tendem a ser maior que nos 

femininos, assim como quantidade de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza 

em países masculinos é maior. Em sociedades femininas a pobreza é encarada como 

uma questão de sorte, enquanto nas masculinas é visto como resultado de preguiça. 

O marketing também é algo correlacionado com essa dimensão, haja vista que em 

sociedades masculinas as propagandas de alimentos são voltadas para o público 

feminino, tomando como pressuposto que são as mulheres que lidam com compras 

desses produtos, para as sociedades femininas o público alvo dessas propagandas é 

de ambos os gêneros por ambos serem responsáveis pelos suprimentos do lar 

(HOFSTEDE, 2014). 

Assim como as outras dimensões de Hofstede, masculinidade e feminilidade só 

podem ser medidos em comparação com outras e permanece estável ao longo do 

tempo, não se altera de geração e geração. Um diferencial dela é que ela é a única 

dimensão que a identificação de gênero de quem está respondendo o questionário 

importa, para as outras dimensões não é relevante essa informação. A maior parte 

das sociedades é um meio termo entre masculina e feminina (HOFSTEDE, 2014). 

2.3.5 Orientação para Longo Prazo 

Assim como a dimensão de indulgência, que será tratada em seguida, esta dimensão 

foi introduzida por Hofstede posteriormente ao estudo feito na IBM que se obteve as 

dimensões de distância do poder, prevenção da incerteza, masculinidade e 

individualismo. Esta dimensão foi incluída no estudo em 2001 e se refere a promover 

na sociedade virtudes pragmáticas relacionadas ao tempo, em relação ao longo prazo 

são virtudes pensadas no futuro como persistência, poupar recursos, adaptação a 

mudanças e ao curto prazo, virtudes relacionadas ao presente e passado, como 
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nacionalismo, respeito por tradições e cumprimento de obrigações sociais 

(HOFSTEDE, 2001). 

Em relação a sociedade orientada ao longo prazo é possível observar que o conceito 

de o que é bom e mal é relativo e pode mudar ao longo do tempo, dessa forma, as 

normas nesse tipo de sociedade são aplicadas relativas as situações. Uma pessoa é 

tida como superior quando tem grande capacidade de se ajustar a mudanças e 

situações, também devem ser humildes. Aprender sobre outros países, tradições 

podem mudar, quando duas verdades se opõem, pode se tirar uma terceira máxima 

da situação. Senso comum é de grande importância para solução de alguma questão 

e tende a escolher uma posição intermediaria. (HOFSTEDE, 2015). 

Bom e mal é um conceito inalterado e as normas são fixas e se aplicam 

independentemente das circunstancias em sociedades orientadas ao curto prazo. As 

pessoas estáveis são consideradas superiores e geralmente buscam informações 

positivas sobre si, são mais orgulhosos. É uma sociedade focada na própria cultura, 

suas tradições são estáticas, dessa forma se há uma contradição entre duas verdades 

e elas não são a mesma coisa, não se cria uma nova máxima a partir disso. As atitudes 

são mais fundamentalistas, tendem a escolher o extremo, tanto político como 

ideologicamente. (HOFSTEDE, 2015). 

2.3.6 Indulgência 

É a mais nova dimensão percebida por Hofstede em parceria com o Doutor Michael 

Minkoff para cobrir algo que não era mensurado pelas outras dimensões ainda. Os 

sentimentos de felicidade e controle da própria vida são relacionados a esta dimensão, 

a coleta de dados ocorreu de 1995 a 2004 e teve dados de 93 países, assim como a 

dimensão de orientação a longo prazo (HOFSTEDE, 2017). 

Sociedades indulgentes permitem relativa liberdade a desejos naturais de aproveitar 

a vida e se divertir, as pessoas são otimistas e extrovertidas, já as sociedades 

restritivas suprimem a satisfação de necessidades e são reguladas por normas sociais 

restritas, pessoas são pessimistas e são introvertidas. Nas sociedades indulgentes as 

pessoas tendem a se sentir mais felizes e saudáveis enquanto nas restritivas o 

sentimento é oposto mesmo que objetivamente elas estejam igualmente saudáveis. 

Em relação ao controle da própria vida, em sociedades indulgentes as pessoas 
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tendem a achar que estão em controle de suas ações enquanto em sociedades 

restritivas o pensamento é de que não se tem controle sobre o que acontece com sigo 

mesmo, depende de outros fatores (HOFSTEDE, 2015). 

Dados importantes de correlação nesta dimensão são questões como a liberdade de 

expressão é tida como muito importante nas sociedades indulgentes, enquanto em 

sociedades restritivas a manutenção da ordem é de extrema importância. A 

criminalidade tende a ser maior e menor o poder da polícia em sociedades 

indulgentes, enquanto em sociedades restritivas ocorre o oposto (HOFSTEDE, 2014). 

2.4 Dimensões culturais no Brasil 

O estudo de HOFSTEDE para a maioria das dimensões abrangeu 76 países, com a 

exceção das mais novas dimensões que abrange 93, e segundo os resultados da 

pesquisa publicada em 2001, e constantemente atualizada no seu site por meio de 

uma ferramenta de “comparação de países”, o Brasil em relação ao índice de 

individualismo alcançou a nota de 38 – apontando uma sociedade mais coletivista. 

 

O Brasil tem uma pontuação de 38, o que significa que, neste país, as 
pessoas desde o nascimento são integradas em grupos fortes e coesos 
(especialmente representados pela família extensa, incluindo tios, tias, avós 
e primos) que continua protegendo seus membros em troca de lealdade. Este 
é um aspecto importante no ambiente de trabalho, onde, por exemplo, um 
membro mais velho e poderoso de uma família é esperado para "ajudar" um 
sobrinho mais jovem a ser contratado para um emprego em sua própria 
empresa. Nos negócios, é importante construir relacionamentos confiáveis e 
duradouros: uma reunião geralmente começa com conversas gerais para se 
conhecer antes de fazer negócios. O estilo de comunicação preferido é rico 
em contexto, então as pessoas geralmente falam profusamente e escrevem 
de forma elaborada. (HOFSTEDE, 2017, p. np) 

 

Em relação a aversão à incerteza aponta 76 pontos – há uma grande necessidade de 

burocracia e evitar a incerteza: 

 

Com 76, o Brasil obteve alto índice de aversão à incerteza - e também a 
maioria dos países latino-americanos. Essas sociedades mostram uma forte 
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necessidade de regras e elaborar sistemas legais para estruturar a vida. A 
necessidade do indivíduo de obedecer essas leis, no entanto, é fraca. Se as 
regras, no entanto, não podem ser mantidas, regras adicionais são ditadas. 
No Brasil, como em todas as sociedades de alta aversão à incerteza, a 
burocracia, as leis e as regras são muito importantes para tornar o mundo um 
lugar mais seguro para se viver. Os brasileiros precisam ter momentos bons 
e relaxantes na vida cotidiana, conversando com colegas, desfrutando de 
uma longa refeição ou dança com convidados e amigos. Devido à sua alta 
pontuação nesta dimensão, os brasileiros são pessoas muito apaixonadas e 
demonstrativas: as emoções são facilmente mostradas em sua linguagem 
corporal. (HOFSTEDE, 2017, p. np) 

 

Quanto a dimensão de distância do poder, que trata das desigualdades de distribuição 

de poder e quanto a base de uma sociedade ou organização, pessoas com menor 

poder, está disposta a aceitar essas desigualdades, objeto de estudo desse trabalho, 

Hofstede (2017) apresenta o seguinte resultado para o Brasil: 

 

Com uma pontuação de 69, o Brasil reflete uma sociedade que acredita que 
a hierarquia deve ser respeitada e as desigualdades entre as pessoas são 
aceitáveis. A distribuição de poder diferente justifica o fato de que os 
detentores de poder têm mais benefícios do que os menos poderosos na 
sociedade. No Brasil, é importante mostrar respeito aos idosos (e as crianças 
cuidam seus pais idosos). Nas empresas, existe um chefe que assume total 
responsabilidade. Os símbolos de status do poder são muito importantes para 
indicar a posição social e "comunicar" o respeito que pode ser mostrado. 
(HOFSTEDE, 2017, p. np) 

 

A respeito da orientação a longo prazo a nota é 44 – também intermediário nessa 

dimensão, quanto a indulgência a nota é 59 – sendo identificado como sociedade mais 

indulgente, preocupada com o bem-estar e lazer. Por fim, quanto a masculinidade está 

com 49 – indicando um valor intermediário. 

Dessa forma, foi exposto a teoria das seis dimensões da cultura nacional por Hofstede 

e caracterizado o resultado da extensa pesquisa do holandês na empresa IBM, que 

foi expandida em parceria com pesquisadores ao redor do mundo contribuindo para a 

grande base dados disponível, sendo a maior pesquisa na área de cultura nacional e 

organizacional disponível atualmente. De maneira a contribuir para a expansão dessa 

pesquisa. 

Em relação a esta teoria no Brasil, como exposto anteriormente, há pouco conteúdo 

divulgado, a exceção da dissertação sob o título “Dimensões Da Cultura 
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Organizacional No Modelo De Hofstede: Estudo Em Uma Instituição Financeira Nos 

Estados Do Paraná E Santa Catarina” de Antônio Carlos Ferreira (2008)  que estudou 

cultura organizacional à luz dos conceitos de Hofstede, a respeito das dimensões 

distância do poder, aversão à incerteza, individualismo e masculinidade, aplicado a 

agências bancárias do Banco do Brasil na região oeste do Estado do Paraná (35 

agências – 290 funcionários) e na região do Vale do Itajaí, no Estado de Santa 

Catarina (31 agências – 178 funcionários). 

 Para cada uma das dimensões foi calculado um índice, de acordo com os estudos de 

Hofstede: o índice de distância hierárquica (PDI), de controle da incerteza, do grau de 

Individualismo versus coletivismo (IDV) e o de grau de masculinidade versus 

feminilidade (MAS).  

O IDH encontrado para o Vale do Itajaí foi de 51,74 pontos; para o oeste do Paraná 

foi de 66,1 pontos. Para o Índice de controle de incerteza foi encontrado para o Vale 

do Itajaí 99,06 pontos; para o oeste do Paraná 96,7 pontos. IDV para o Vale do Itajaí 

foi de 32,92 pontos; para o oeste do Paraná foi de 43,49 pontos. O MAS para o Vale 

do Itajaí foi de 32,86 pontos; para o oeste do Paraná foi de 48,31 pontos. 

 Em suma, “os resultados indicam que as regiões possuem alta distância do poder, alta 

aversão à incerteza, são coletivistas e femininas. ” (FERREIRA, 2008, p. 7) por ambas 

regiões não diferirem muito nos resultados, o autor concluiu que a cultura da instituição é 

homogênea nas diferentes regiões e se aproxima do resultado encontrado por Hofstede 

para o Brasil. Além disso o autor sugere a ampliação da pesquisa em suas conclusões, 

acredita-se que este estudo contribua para isto, apresenta-se a seguir a metodologia e 

técnicas utilizadas no presente estudo. 
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3 MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Neste capítulo serão tratados os métodos e técnicas de pesquisa desse trabalho de 

conclusão de curso. Estará dividido em tipo e descrição geral da pesquisa, 

caracterização da organização, população e amostra, procedimentos de coleta e 

análise de dados. 

3.1 Tipo e descrição geral da pesquisa 

Toda pesquisa científica se apresenta como um processo de investigação que procura 

obter dados e conhecimentos sistematizados e seguros. Gil (2002) considera a 

pesquisa como um procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Para atingir esse objetivo 

é preciso traçar as diretrizes da pesquisa e descrever a metodologia da pesquisa, 

quanto ao tipo de pesquisa e de delineamento. 

A pesquisa descritiva é um tipo de pesquisa que pretende descrever os fatos e 

fenômenos de determinada realidade. Dessa forma, o processo descritivo visa à 

identificação, registro e análise das características, fatores ou variáveis que se 

relacionam com o fenômeno ou processo escolhido. Conforme GIL (2002, p. 42): 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, 
tais como o questionário e a observação sistemática. (GIL, 2002, p. 42). 

 

Yin (2001) define estudo de caso: “Como esforço de pesquisa, o estudo de caso 

contribui, de forma inigualável, para a compreensão que temos dos fenômenos 

individuais, organizacionais, sociais e políticos. ” (YIN, 2001, p. 21).  O presente estudo 

é classificado como estudo de caso exploratório por ter “ (...) como objetivo o 
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desenvolvimento de hipóteses e preposições pertinentes a inquisições adicionais” 

(YIN, 2001, p. 25) a partir da descoberta e exploração de fenômenos. 

O estudo de caso é um delineamento que tem sido utilizado de maneira bastante 

difundida no meio acadêmico em diversas áreas de estudo. “Consiste no estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível diante outros delineamentos 

já considerados” (GIL, 2002, p. 54). 

Gil (2002) divide em duas categorias de estudo de caso, o instrumental e o coletivo. 

O primeiro é uma forma de compreender um problema, buscar mais informações 

sobre algo e que estas informações poderão ser úteis para análises futuras. Já o 

estudo de caso coletivo consiste no conhecimento profundo de características 

específicas do objeto, assim como nesta pesquisa em que se objetiva conhecer as 

características culturais das agências bancárias da Caixa Econômica do Distrito 

Federal. 

A pesquisa desse trabalho se classifica como natureza empírica (envolve análise de 

dados), descritiva quanto ao tipo e o procedimento técnico utilizado será o estado de 

caso coletivo (GIL, 2002). As agências da CEF no DF serão caracterizadas quanto as 

dimensões culturais identificadas por Hofstede de distância do poder, aversão à 

incerteza, coletivismo e masculinidade, através de uma coleta de dados primários 

estruturadas por meio de questionário. Os resultados dessa pesquisa serão 

confrontados com os resultados apresentados para o Brasil por Hofstede e aos 

encontrados na pesquisa de Ferreira (2008) no Banco do Brasil já apresentada na 

introdução. Para contextualizar a pesquisa, se faz necessária a caracterização do 

objeto de estudo. 

3.2 Caracterização da Organização 

A Caixa Econômica Federal – CEF está hoje entre os principais bancos do país, com 

mais de 4 mil e 200 postos de atendimento espalhados pelo território nacional e 

escritórios internacionais no Japão, Venezuela e Estados Unidos. Criada ainda no 
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Brasil Império, é uma empresa totalmente pública, ou seja, segundo artigo 5ª do 

Decreto-lei nº 900/69: 

 

Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 
próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de 
atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de 
contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de 
qualquer das formas admitidas em direito. (BRASIL, 1969, p. np) 

 

Segundo o site da empresa (2017) a sua missão é “Atuar na promoção da cidadania 

e do desenvolvimento sustentável do País, como instituição financeira, agente de 

políticas públicas e parceira estratégica do Estado brasileiro. ” O que faz esta empresa 

peculiar em muitos sentidos são as diversas áreas e assuntos nos quais ela atua ou 

está presente. Como além de instituição financeira a CEF é agente de políticas 

públicas, ela está diretamente presenta na promoção de desenvolvimento do país e 

de cidadania. 

Ao longo desses 156 anos de empresa, a CEF passou por mudanças de diretrizes e 

ideal de organização. Geralmente associada a programas sociais, atendimento de 

pessoas de baixa renda e concessão de crédito habitacional, no ano de 2012 a 

empresa passou por uma mudança estrutural que previa um plano estratégico de 10 

anos para alcançar algumas metas, como ampliar base de clientes, estar entre os três 

maiores bancos do Brasil, entre outros.  

Esse plano causou uma mudança drástica na empresa como um todo, e em relação 

a cultura da empresa não foi diferente. O planejamento estratégico CAIXA +10 (2012-

2022) provocou uma revolução na empresa, foram alteradas a missão e a visão de 

futuro, colocando como premissas desses objetivos do novo planejamento. Neste 

mesmo contexto foi lançada uma campanha de endomarketing com o tema CAIXA 

+10 – Nós somos o futuro, com o objetivo de motivar os funcionários a serem agentes 

dessa mudança. 

O foco deste trabalho são agências bancárias do DF vinculadas a Superintendência 

Brasília Sul, parte da rede de atendimento da empresa. Esta superintendência foi 

fundada em 27/09/1995 e compreende parte do Distrito Federal e suas regiões 

limítrofes, está ligada a Vice-Presidência de Varejo e Atendimento – VIVAR, e é 
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composta por 56 agências, totalizando 1038 funcionários. É uma das principais 

superintendências do país em crédito imobiliário e empreendimento. A população e 

amostra deste estudo serão definidas adiante. 

3.3 População e amostra 

A população é a totalidade dos elementos de um conjunto observado, no caso desta 

pesquisa seriam todas as agências da Superintendência Brasília Sul situadas no DF, 

no caso 56 agências, totalizando 1038 funcionários. De acordo com as características 

exploratórias do estudo, a amostragem será não-probabilística, por conveniência, ou 

seja, não foi calculado previamente o número da amostra e as agências alvo do estudo 

foram escolhidas de forma a facilitar a aplicação do questionário por terem 

facilitadores do processo em cada uma delas. Dez agências bancárias da CEF no DF 

foram alvo da pesquisa, totalizando 261 funcionários, quadro das agências e 

quantidade de questionários encaminhados e recebidos, segue abaixo. Pesquisou-se 

a quantidade de funcionários lotados em cada agência e foram direcionadas essas 

quantidades de questionários. Optou-se por preservar a identidade das agências, 

nomeando-as de Agência A à Agência J. 

 

TABELA 01: Relação de agências e questionários enviados e recebidos. 

Agência  Quantidade de questionários 
enviados 

Quantidade de questionários 
recebidos 

A 42 13 

B 31 10 

C 60 07 

D 23 0 

E 04 0 

F 10 07 

G 46 9 

H 10 6 

I 26 13 

J 09 3 

Total 261 68 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Obteve-se o retorno de 26,05% dos questionários enviados. O colaborador da Agência 

D não conseguiu coletar os dados com os funcionários da agência e o malote com os 
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questionários da Agência E respondidos foi extraviado, dessa forma não se pode 

analisar os dados para estas agências. 

Quanto ao perfil da amostra, 55,88% dos respondentes são homens e 44,12% 

mulheres; 33,82 % da amostra são solteiros; 48,53 % são casados. A respeito da 

idade, 39,71% tem de 16 a 30 anos; 50% de 31 a 45 anos; 10,29% tem mais de 45 

anos. Quanto ao tempo de empresa, 10,29% possuem menos de 2 anos trabalhando 

na empresa; 36,76% tem de 2 a 5 anos de empresa; 30,88% tem de 5 a 10 anos de 

empresa e 22,06% trabalha a mais de 10 anos na empresa. Em relação a 

escolaridade, 10,29% possuem ensino médio completo; 16,18% tem ensino superior 

incompleto; 39,71% possuem ensino superior completo e 33,82% são pós-graduados. 

Em seguida apresentar-se-á a forma escolhida para coletar os dados junto aos 

funcionários. 

3.4 Caracterização dos instrumentos de pesquisa 

“Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do 

entrevistador. ” (MARCONI e LAKATOS, 2010, p. 184) A escolha do questionário se 

deu pela aderência e comparação com a pesquisa anterior (FERREIRA, 2008) 

(HOFSTEDE, 2001), há uma dificuldade de conseguir agenda com as pessoas para 

outros métodos, como entrevistas, que demandam mais tempo e disponibilidade das 

pessoas. Com os questionários, o tempo médio de resposta foi de 10 minutos, não 

atrapalhando assim o andamento do trabalho dos funcionários. 

Como foi por meio da aplicação de questionários que Hofstede e Ferreira fizeram suas 

pesquisas e de modo a fazer uma relação com esses estudos, optou-se pelo mesmo 

instrumento. O questionário utilizado foi o desenvolvido por Hofstede (2001) e 

traduzido e adaptado por Ferreira (2008), consta com 67 questões, com respostas em 

escala tipo Likert e respostas em quatro opções para escolha de qual desses são de 

maior preferência do participante, está presente no Anexo A. 
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A escala Likert é bastante difundida no meio acadêmico como forma de mensuração 

de informações subjetivas, criada por Rensis Likert em 1932, originalmente era 

composta por cinco pontos de escolha que vão de “aprovo totalmente” a “desaprovo 

totalmente” ao longo dos anos os pontos foram sendo alterados e até adicionados 

novos itens (VIEIRA e DALMORO, 2008). 

O questionário utilizado abrange as informações pessoais dos participantes, questões 

sobre a empresa, objetivos pessoais e profissionais, preferência por tipo de gerente, 

desejo de estabilidade e estresse no trabalho. Na próxima sessão será apresentado 

como se deu a coleta e a análise de dados. 

3.5 Procedimentos de coleta e de análise de dados 

Para a coleta de dados, usado o instrumento já validado por Hofstede (2001) e 

traduzido por Ferreira (2008). A escolha das agências para a realização da pesquisa 

foi feita de modo a ter em cada uma delas um colaborador para recepcionar e aplicar 

os questionários.  

Dessa forma, foram escolhidas dez agências da CEF localizadas no Distrito Federal 

em setembro de 2017, o gerente geral (cargo de maior nível hierárquico em agência) 

de cada uma delas foi comunicado da pesquisa. O envio foi por meio de malote 

empresarial direcionado aos colaboradores juntamente com uma carta aos chefes das 

unidades especificando o trabalho e apresentando a pesquisa. 

Foram dados quinze dias de prazo para a resposta e retorno dos questionários para 

análise de dados. Ao final do prazo os colaboradores em cada agência devolveram 

também por malote os questionários respondidos. 

A abordagem quantitativa significa na tradução das informações desejadas a respeito 

de um determinado fenômeno ou evento em dados numéricos, frequências e se 

mostrou a melhor para o presente estudo por apresentar resultados de fácil 

comparação a outras pesquisas feitas sob o mesmo escopo em diferentes instituições.  

No próximo tópico, apresentar-se-á os resultados. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa dividida em quatro 

subseções, relacionadas às quatro dimensões culturais de Hofstede foco desse 

estudo: Índice de Distância Hierárquica (PDI) – Distância do Poder; Controle de 

Incerteza – Aversão à incerteza; Índice do grau de individualismo versus coletivismo 

(IDV) – Individualismo; Índice do grau de masculinidade versus feminilidade (MAS) – 

Masculinidade. 

No final de cada seção serão discutidos os resultados, comprando-os aos resultados 

de Hofstede (2017) e Ferreira (2008). O cálculo dos índices foi feito de acordo com o 

estudo de Hofstede (2001), traduzido por Ferreira (2008). 

4.1 Índice de Distância Hierárquica  

Como apresentado na seção anterior, o índice de distância hierárquica (PDI), 

relacionado com a dimensão de distância do poder, é calculado a partir de uma 

fórmula que envolve as questões 01, 34 e 35 do questionário (Anexo A): 

A questão 01 pedia a opinião do respondente, que responderia num nível de 

frequência de 1 a 5, sendo 1 – Muito frequente e 5 – Muito raramente, a afirmação: 

“Empregados têm receio de expressar divergência com seus gerentes. ” 

 

TABELA 02: Frequência das respostas da Questão 01. 

Empregados têm receio de expressar divergência com seus 
gerentes. 

Frequência Relativa 

Muito frequentemente 5 7,35% 
Frequentemente 14 20,59% 
Algumas vezes 30 44,12% 
Raramente 16 23,53% 
Muito raramente 3 4,41% 
TOTAL 68 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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A contagem média das respostas à essa questão é obtida atribuindo pesos de 1 a 5 

às respostas, multiplicando às frequências e o resultado é somado e dividido pela 

amostra.  

QUESTÃO 1 

05 x resposta 1 = 04 

14 x resposta 2 = 28 

30 x resposta 3 = 90 

16 x resposta 4 = 64 

03 x resposta 5 = 15 

68                        201 

201/68 = 2,96 

 

Para a questão 34 foi apresentado quatro tipos de gerentes e pedia-se que se 

escolhesse sob a supervisão de qual preferia-se trabalhar. Os tipos eram de 1 a 4, 

respectivamente, autocrático, paternalista, não consultivo e democrático. Tipo 1 – 

Normalmente toma decisões rapidamente e comunica-as aos subordinados de uma 

forma clara e firme. Espera que os subordinados cumpram as decisões lealmente e 

sem levantar dificuldades. Tipo 2 – Normalmente toma decisões rapidamente, mas 

antes de avançar, tenta explicá-las integralmente aos subordinados. Apresenta-lhes a 

razão para as decisões tomadas e responde a quaisquer dúvidas que os subordinados 

porventura possam ter. Tipo 3 – Normalmente consulta os subordinados antes de 

tomar decisões. Ouve os seus conselhos, considera-os e depois anuncia a sua 

decisão. Espera que todos trabalhem lealmente para executá-la. Tipo 4 – 

Normalmente convoca uma reunião com os subordinados quando há uma decisão 

importante a tomar. Coloca o problema ao grupo e tenta obter o consenso. Se obtiver 

o consenso, aceita isto como a decisão. Se o consenso for impossível, geralmente 

toma a decisão individualmente. (Questionário, Anexo A) 
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As respostas relevantes para esse índice eram as do tipo 1 e 2, ou seja, em que as 

pessoas preferiam trabalhar sob a supervisão de um gerente autocrático ou 

paternalista.  

Tipo 1 + Tipo 2 = 2,94 + 19,12 = 22,06 

 

 

GRÁFICO 01: Distribuição percentual da Questão 34. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Em relação a questão 35, o valor de interesse é a percentagem da escolha do tipo 3 

de gerente como o que mais se assemelha ao gestor atual do respondente. Neste 

caso, foi 42,65%. 

Dessa forma, têm-se o índice de distância hierárquica como: 

PDI = 135 – 25 (contagem média da afirmativa 01) + (soma das porcentagens das 

respostas 1 e 2, da afirmativa 34) – (a porcentagem das respostas 3, da afirmativa 

35). 

PDI = 135 – 25(2,96) + 22,06 – 20,59 = 62,47 
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Esse resultado indica que, em relação a amostra estudada, a empresa apresenta um 

índice de distância elevado, o que significa que, para as agências alvo da pesquisa, 

as pessoas percebem a inequidade de poder como algo natural, têm uma imagem da 

chefia como pessoas diferenciadas. O poder tende a ser mais centralizado e pessoas 

de posições subordinadas esperam ordens, geralmente não esperam ser consultados 

sobre o que as ordens recebidas (HOFSTEDE, 2014). 

 
GRÁFICO 02: Índices de distância hierárquica. 
Fonte: Hofstede (2017), Ferreira (2008), dados da pesquisa. 

 

Na pesquisa de Ferreira (2008) ele encontra o valor de 51,74 para o Vale do Itajaí e 

66,1 para o Oeste do Paraná em relação às agências bancarias do Banco do Brasil 

nas regiões. Enquanto Hofstede (2017) apresenta o valor 69 para esse mesmo índice 

em relação ao Brasil. Ou seja, os resultados obtidos estão em consonância com 

resultados de outras pesquisas e dentro do que era esperado para uma empresa 

brasileira segundo Hofstede. Em seguida, apresentar-se-ão os resultados para o 

controle de incerteza. 
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4.2 Controle da Incerteza 

Em relação ao controle de incerteza, relacionado com a dimensão de aversão à 

incerteza, o cálculo é feito a partir das questões 60, 65 e 67 do questionário (Anexo 

A) 

A questão 60 solicitava o ponto de concordância do respondente, que responderia 

numa escala likert de 1 a 5, sendo 1 – concordo muito e 5 – discordo muito, com a 

afirmação: “As regras da companhia não devem ser quebradas – mesmo que o 

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

 

GRÁFICO 03: Distribuição percentual da Questão 60. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A contagem média das respostas à essa questão é obtida atribuindo pesos de 1 a 5 

às respostas, multiplicando às frequências e o resultado é somado e dividido pela 

amostra. 
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32,35%

44,12%

13,24%

5,88%
1,47% 2,94%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Categoria 1

As regras da companhia não devem ser quebradas -
mesmo que o empregado pense que está tendo as 

melhores intenções para a empresa.

Concordo muito Concordo Indeciso Discordo Discordo muito Não respondeu



41 

 

 

9 x resposta 3 = 27 

4 x resposta 4 = 16 

1 x resposta 5 = 5 

66                         130 

130/66 = 1,97 

 

A questão 65 é sobre a estabilidade, questionava quanto tempo o funcionário 

pretendia ficar na empresa. Para esse indicador, a informação pertinente é de quantos 

pretendem ficar menos de cinco anos. 

 

TABELA 03: Frequência das respostas da Questão 65. 

Quanto tempo pensa em trabalhar para a empresa? Frequência Relativa 

Dois anos no máximo 4 5,88% 

De dois a cinco 5 7,35% 

Mais de cinco anos 23 33,82% 

Até a aposentadoria 36 52,94% 
TOTAL 68 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Neste caso, os que pensam em permanecer na empresa até 5 anos é a soma das 

frequências das duas primeiras categorias da tabela acima, ou seja 13,23%. 

A questão 67 é a respeito de estresse no trabalho, e quer saber a frequência em que 

o funcionário se sente nervoso ou tenso no trabalho, numa escala likert de 1 a 5 em 

que 1 é muito frequentemente e 5 muito raramente. 

 

TABELA 04: Frequência das respostas da Questão 67. 

Sente-se frequentemente nervoso ou tenso durante o trabalho? Frequência Relativa 
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Muito frequentemente 10 14,71% 

Frequentemente 12 17,65% 

Algumas vezes 27 39,71% 

Raramente 14 20,59% 

Muito raramente 5 7,35% 
TOTAL 68 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

A contagem média das respostas à essa questão é obtida atribuindo pesos de 1 a 5 

às respostas, multiplicando às frequências e o resultado é somado e dividido pela 

amostra. 

 

QUESTÃO 67 

10 x resposta 1 = 10 

12 x resposta 2 = 24 

27 x resposta 3 = 81 

14 x resposta 4 = 56 

5 x resposta 5 = 25 

68                        196 

196/68  = 2,88 

 

Dessa forma, têm-se o índice de distância hierárquica como: 

Controle da Incerteza = 300 – 30 (contagem média sobre regra de orientação 

(afirmativa 60) – (porcentagem sobre a intenção de ficar menos que 05 anos na 

empresa (afirmativa 65) – 40 (contagem média sobre stress no trabalho (afirmativa 

67)). 

Controle da Incerteza = 300 – 30(1,97) – 13,23 – 40 (2,88) = 112,47 

O alcance teórico deste índice é de -150 (todos pensam que as regras podem 
ser quebradas, ninguém pensa em permanecer na empresa, e as pessoas 
nunca se sentem nervosas) à +230 (todos pensam que as regras não devem 
ser quebradas, todos pensam em ficar mais de 5 anos, todos sempre se 
sentem nervosos). (HOFSTEDE, 2001, p. 150) 
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Esse resultado coloca as agências pesquisadas com um controle de incerteza 

bastante elevado, dessa forma, espera-se o combate a situações incertas, que são 

consideradas como ameaças e isso implica mais estresse e ansiedade no ambiente 

de trabalho. Há também uma grande necessidade pela normatização, haja vista que 

confere certa segurança aos processos e uma expectativa de resultados 

(HOFSTEDE, 2015). 

 

GRÁFICO 04: Índices de Controle da Incerteza 
Fonte: Hofstede (2017), Ferreira (2008), dados da pesquisa 

 

Na pesquisa de Ferreira (2008) ele encontra o valor de 99,06 para o Vale do Itajaí e 

96,7 para o Oeste do Paraná em relação às agências bancarias do Banco do Brasil 

nessas regiões. Enquanto Hofstede (2017) apresenta o valor 76 para esse mesmo 

índice em relação ao Brasil, que é considerado um alto grau de aversão a incerteza. 

Todavia, os resultados obtidos estão em concordância com resultados da pesquisa 

de Ferreira que apresenta um controle a incerteza ainda mais elevado que o 

encontrado por Hofstede para o país. Isto pode estar relacionado ao campo 

organizacional das empresas alvos desta pesquisa e da pesquisa de Ferreira, por se 

tratar de instituições financeiras, o risco apresentado pela incerteza deve ser evitado 

ao máximo, utilizando instrumentos típicos de culturas que evitam incertezas como o 

uso de burocracia e regras para se sentir legitimado no processo decisório, por 
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exemplo. Em seguida, apresentar-se-á os resultados para o índice de individualismo 

versus coletivismo. 

4.3 Índice do grau de individualismo versus coletivismo 

Em relação ao controle de incerteza, relacionado com a dimensão de aversão à 

incerteza, o cálculo é feito a partir das contagens médias das questões 7, 9, 13 e 19 

do questionário (Anexo A). As questões são sobre o fator ideal que as pessoas querem 

no seu ambiente de trabalho, dado uma importância de 1 a 5, sendo1 – de importância 

máxima e 5 - de muito pequena ou nenhuma importância. 

A contagem média das respostas à essa questão é obtida atribuindo pesos de 1 a 5 

às respostas, multiplicando às frequências e o resultado é somado e dividido pela 

amostra.  

A questão 7 afirma “Viver em um meio agradável para si e para a sua família.” E os 

funcionários responderam da seguinte forma: 

 

GRÁFICO 05: Distribuição percentual da Questão 07. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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QUESTÃO 7 

52 x resposta 1 = 52 

13 x resposta 2 = 26 

1 x resposta 3 = 3 

0 x resposta 4 = 0 

2 x resposta 5 = 10 

68                          91 

104/68 = 1,34 

 

A respeito da questão 9, os respondentes deveriam classifica a importância de 

“Trabalhar com pessoas que colaboram umas com as outras. ” O resultado foi: 

 

 
GRÁFICO 06: Distribuição percentual da Questão 09. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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25 x resposta 2 = 50 

0 x resposta 3 = 0 

0 x resposta 4 = 0 

02 x resposta 5 = 10 

67                          100 

100/67 = 1,49 

 

A questão 13 é sobre o ambiente de trabalho e a importância atribuída a ele “Ter boas 

condições de trabalho (ventilação, iluminação, espaço de trabalho adequado, entre 

outros). ” O resultado foi: 

 

TABELA 05: Frequência das respostas da Questão 13. 

Ter boas condições de trabalho (ventilação, iluminação, espaço de 
trabalho adequado, entro outros). 

Frequênci
a 

Relativa 

De importância máxima 39 57,35% 

Muito importante 25 36,76% 

De moderada importância 2 2,94% 

De pequena importância 2 2,94% 

De muito pequena ou nenhuma importância 0 0,00% 
TOTAL 68 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

QUESTÃO 13 

39 x resposta 1 = 39 

25 x resposta 2 = 50 

2 x resposta 3 = 6 

2 x resposta 4 = 8 

0 x resposta 5 = 0 

68                          103 

103/68 = 1,51 
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Por fim, a questão 19 pretende saber a importância dada a disponibilidade de tempo 

familiar, “Ter um trabalho que possibilite a você horas suficiente para sua vida pessoal 

ou familiar”. Seguem os resultados: 

 

QUESTÃO 19 

46 x resposta 1 = 46 

17 x resposta 2 = 34 

03 x resposta 3 = 9 

0 x resposta 4 = 0 

2 x resposta 5 = 10 

68                         99 

99/68 = 1,45 

 

 

GRÁFICO 07: Distribuição percentual da Questão 19. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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O cálculo do índice se dá por meio da seguinte fórmula: 

IDV = - 27 x (contagem média da afirmativa A7) + 30 x (contagem média da afirmativa 

A9) + 76 x (contagem média da afirmativa A13) - 43 x contagem média da afirmativa 

A19) - 29 (= constante). 

IDV = - 27 x (1,34) + 30 x (1,49) + 76 x (1,51) – (43 x 1,45) - 29. 

IDV = 31,93 

Esse resultado define a amostra como coletivista, ou seja, as pessoas tem mais 

sensação de pertencimento a grupos a partir de uma identidade coletiva. Os 

funcionários da Caixa Econômica Federal têm uma denominação exclusiva, 

economiários, ou seja, possuem um sentimento de exclusividade, são mais que 

bancários, são economiários. Além disso, dão grande importância à harmonia no 

ambiente de trabalho (HOFSTEDE, 2014). 

 

GRÁFICO 08: Índices de Individualismo. 
Fonte: Hofstede (2017), Ferreira (2008), dados da pesquisa 
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encontrados se encaixam nas perpectivas das outras pesquisas, se aproximando para 

o que Hofstede apresenta como resultado para o Brasil. 

4.4 Índice de masculinidade versus feminilidade 

O índice de masculinidade versus feminilidade diz respeito a dimensão de 

masculinidade o seu cálculo é feito a partir das questões 08, 09, 15 e 16 do 

questionário (Anexo A).  

As questões, assim como a dimensão de individualismo, são sobre o fator ideal que 

as pessoas querem no seu ambiente de trabalho, dado uma importância de 1 a 5, 

sendo1 – de importância máxima e 5 - de muito pequena ou nenhuma importância. O 

cálculo é feito sob a contagem média das respostas, que é obtida atribuindo pesos de 

1 a 5 às respostas, multiplicando às frequências e o resultado é somado e dividido 

pela amostra.  

A questão 8 discorre sobre a importância de “Ter oportunidade de aumentar a sua 

remuneração”, os dados coletados apontam o seguinte resultado: 

 

TABELA 06: Frequência das respostas da Questão 08. 

Ter a oportunidade de aumentar sua remuneração. Frequência Relativa 

De importância máxima 28 41,18% 
Muito importante 31 45,59% 
De moderada importância 6 8,82% 
De pequena importância 1 1,47% 
De muito pequena ou nenhuma importância 2 2,94% 
TOTAL 68 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

QUESTÃO 08 

28 x resposta 1 = 28 

31 x resposta 2 = 62 

6 x resposta 3 = 18 
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1 x resposta 4 = 4 

2 x resposta 5 = 10 

68                         122 

122/68 = 1,79 

 

A questão 9 já foi apresentada no índice anterior. Quanto a questão 15, é a respeito 

de se ter segurança no trabalho, e os resultados são: 

 

GRÁFICO 09: Distribuição percentual da Questão 15. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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67                         93 

93/67 = 1,39 

 

Por fim, a questão 16 se trata de “ter oportunidade de progredir para cargos melhores”. 

A pesquisa resultou em: 

 

 

GRÁFICO 10: Distribuição percentual da Questão 16. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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104/67 = 1,55 

Tendo em vista esses resultados, o cálculo do índice de masculinidade versus 

feminilidade se dá por meio da fórmula a seguir: 

MAS = - 66 x (contagem média da afirmativa 08) + 60 x (contagem média da afirmativa 

09) + 30 x (contagem média da afirmativa 15) - 39 x (contagem média da afirmativa 

16) + 76 (= constante) 

MAS = - 66 x (1,79) + 60 x (1,49) + 30 x (1,39) - 39 x (1,55) + 76  

MAS = - 118,14 + 89,4 + 41,7 - 60,45 + 76 = 28,51 

O resultado coloca as agência alvo da pesquisa de cultura mais feminina, isto significa 

que não uma divisão clara de papeis entre homens e mulheres e uma valorização da 

qualidade de vida. Além disso, há uma valorização da família colocando-a em posição 

de equilíbrio com o trabalho.  

 

GRÁFICO 11: Índices de masculinidade 
Fonte: Hofstede (2017), Ferreira (2008), dados da pesquisa 

 

Na pesquisa de Ferreira (2008) ele encontra o valor de 32,86 para o Vale do Itajaí e 

48,31 para o Oeste do Paraná em relação às agências bancarias do Banco do Brasil 

nessas regiões. Enquanto Hofstede (2017) apresenta o valor 49 para esse mesmo 

índice em relação ao Brasil, que é considerado uma cultura intermediária em relação 
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masculidade e feminilidade. Os resultados encontrados demonstram uma tendência 

maior a feminilidade, saindo um pouco do encontrado por Hofstede que se aproxima 

a um índice central, intermediário. 

Tendo esses resultados e discussões em consideração, em seguida será concluído 

este trabalho e apresentado as recomendações. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

Este trabalho teve como objetivo compreender as características da cultura 

organizacional de agências bancárias da CEF no Distrito Federal a partir da Teoria 

das Dimensões Culturais de Hofstede e dessa forma elucidar o papel importante 

desempenhado pela cultura nas organizações. O estudo promovido por Hofstede 

desde a década de 1980 foi um referencial importante nessa área devido a sua 

magnitude e continuidade, é impactante perceber que suas observações ainda fazem 

sentido mais de 30 anos depois de suas primeiras pesquisas. 

Como objetivo especifico identificou-se as características culturais de agências da 

CEF no Distrito Federal nas dimensões de distância do poder, individualismo, 

masculinidade e aversão à incerteza, ou seja, foi identificado uma cultura de alta 

distância do poder (62,47); coletivista (31,93); com alto grau de feminilidade (28,51); 

e alta aversão à incerteza (112,47). 

Comparando as características com o resultado nacional da pesquisa de Hofstede 

(2001) e da pesquisa de Ferreira (2008), observou-se que as dimensões de distância 

do poder e individualismo quase não divergiram, já a de aversão à incerteza, nas 

agências pesquisadas da CEF é maior que a do Brasil (HOFSTEDE, 2017) e próxima 

aos resultados de Ferreira para o Banco do Brasil. E quanto à masculinidade, o 

resultado encontrado para a amostra no DF foi um índice mais baixo, indicando assim 

maior feminilidade que o apresentado por Hofstede e Ferreira. 

Entende-se as limitações de um estudo de caso exploratório, dessa forma não se pôde 

ampliar o resultado obtido para toda à empresa, principalmente pela amostra não ser 

significativa em relação ao número de empregados total da empresa e por ser uma 

amostra por conveniência. 

Avaliou-se como instigante a possibilidade de reaplicar uma pesquisa divulgada 

mundialmente, entretanto, recomendar-se-ia o uso de um questionário adaptado 

contendo somente as questões de interesse, o que poderia implicar em um maior 

número de questionários respondidos.  

Além disso, a aplicação presencial dos questionários pelo pesquisador em si, também 

é algo que pode impactar em maior amostra, outrossim, a solução de alguma 
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ferramenta online autorizada para todos os funcionários no ambiente coorporativo, 

com o envio de lembretes por e-mail sobre o prazo final de resposta, por exemplo. 

Apesar de ser mais complexa essa alternativa, pois envolveria uma ação junto à 

diversas áreas da empresa para autorização e viabilização, acredita-se que seria de 

grande avanço para a coleta de dados da pesquisa. 

Observou-se, também, que dentro das limitações do estudo de caso exploratório 

executado, alcançou-se resultados bastante próximos aos colocados por Hofstede 

(2017) para as dimensões de distância do poder, controle de incerteza, individualismo 

e masculinidade. Lembrando que, como o próprio autor defende, esses índices 

tendem a se manter estáveis ao longo dos anos, pois mesmo que se alterem, são 

índices relativos entre os países, e dessa forma, se alteram na mesma proporção.  

A dimensão de distância do poder, que se acreditava ser a de maior interesse nesta 

pesquisa, devido às características da instituição apresentou resultados, congruentes 

aos de Hofstede (2017) e Ferreira (2008). Algo que surpreendeu, e na análise de 

dados se fez mais evidente, foi a dimensão de aversão a incerteza. Tantos os 

resultados apresentados por Ferreira (2008) e por este trabalho apontam indicadores 

mais elevados, mostrando uma preferência maior por se preservar ante as incertezas. 

Acredita-se que seja uma descoberta interessante, que instituições bancárias tendam 

a apresentar resultados mais elevados para o controle da incerteza. 

Finalmente, sugere-se que a pesquisa seja ampliada, na própria Caixa Econômica 

Federal, até mesmo em outras instituições financeiras no intuito de aumentar a 

discussão sobre cultura organizacional e poder comparar os dados de maneira 

padronizada a partir do mesmo referencial. Recomenda-se também aprofundar os 

estudos da dimensão de aversão a incerteza neste campo organizacional para se 

confirmar ou refutar a hipótese de que instituições bancárias tendem a apresentar 

resultados mais elevados para aversão à incerteza. 
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Apêndice A – Carta de Apresentação 

Prezado (a) Gerente Geral, 

 

Meu nome é Mariana, sou Assistente de Agência da Agência Capital e estou 

finalizando minha graduação em Administração na Universidade de Brasília – UNB.  

Para isso estou fazendo o trabalho de conclusão de curso sobre Cultura 

Organizacional e gostaria de contar com a sua colaboração para que os funcionários 

da sua agência respondam a um questionário para caracterizar a cultura das agências 

da Caixa Econômica no DF sob a perspectiva dos estudos do psicólogo holandês 

Geert Hofstede. 

 

Caso concorde, enviarei os questionários por malote no dia 24/10 e peço a gentileza 

de que mande de volta por malote para a Agência 0647 até o dia 31/10 para que eu 

possa tabular os dados. 

 

Estou à disposição para esclarecimentos. 

 

Grata desde já, 

 

 

Mariana Nascimento 
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Apêndice B – Tabelas de Frequências das Respostas 

TABELA 02: Frequência das respostas da Questão 01. 

Empregados têm receio de expressar divergência com seus 
gerentes. 

Frequênci
a 

Relativ
a 

Muito frequentemente 5 7,35% 

Frequentemente 14 20,59% 

Algumas vezes 30 44,12% 

Raramente 16 23,53% 

Muito raramente 3 4,41% 

TOTAL 68 100% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

TABELA 5: Frequência das respostas da Questão 65. 

Quanto tempo pensa em trabalhar para a empresa? Frequência Relativa 

Dois anos no máximo 4 5,88% 

De dois a cinco 5 7,35% 

Mais de cinco anos 23 33,82% 

Até a aposentadoria 36 52,94% 
TOTAL 68 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

TABELA 046: Frequência das respostas da Questão 67. 

Sente-se frequentemente nervoso ou tenso durante o trabalho? Frequência Relativa 

Muito frequentemente 10 14,71% 

Frequentemente 12 17,65% 

Algumas vezes 27 39,71% 

Raramente 14 20,59% 

Muito raramente 5 7,35% 
TOTAL 68 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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TABELA 05: Frequência das respostas da Questão 13. 

Ter boas condições de trabalho (ventilação, iluminação, espaço de 
trabalho adequado, entro outros). 

Frequênci
a 

Relativa 

De importância máxima 39 57,35% 

Muito importante 25 36,76% 

De moderada importância 2 2,94% 

De pequena importância 2 2,94% 

De muito pequena ou nenhuma importância 0 0,00% 
TOTAL 68 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

TABELA 06: Frequência das respostas da Questão 08. 

Ter a oportunidade de aumentar sua remuneração. Frequência Relativa 

De importância máxima 28 41,18% 
Muito importante 31 45,59% 
De moderada importância 6 8,82% 
De pequena importância 1 1,47% 
De muito pequena ou nenhuma importância 2 2,94% 
TOTAL 68 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

TABELA 07: Frequência das respostas da Questão 07. 

Viver em um meio agradável para si e para a sua família. Frequência Relativa 

De importância máxima 52 76,47% 

Muito importante 13 19,12% 

De moderada importância 1 1,47% 

De pequena importância 0 0,00% 

De muito pequena ou nenhuma importância 2 2,94% 

TOTAL 68 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

TABELA 08: Frequência das respostas da Questão 09. 

Trabalhar com pessoas que colaboram umas com as outras. Frequência Relativa 

De importância máxima 40 58,82% 

Muito importante 25 36,76% 

De moderada importância 0 0,00% 

De pequena importância 0 0,00% 

De muito pequena ou nenhuma importância 2 2,94% 

Não respondeu 1 1,47% 
TOTAL 68 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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TABELA 09: Frequência das respostas da Questão 15. 

Ter segurança no emprego. Frequência Relativa 

De importância máxima 49 72,06% 

Muito importante 13 19,12% 

De moderada importância 3 4,41% 

De pequena importância 1 1,47% 

De muito pequena ou nenhuma importância 1 1,47% 

Não respondeu 1 1,47% 
TOTAL 68 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

TABELA 10: Frequência das respostas da Questão 16. 

Ter oportunidade de progredir para cargos melhores. Frequência Relativa 

De importância máxima 43 63,24% 

Muito importante 18 26,47% 

De moderada importância 5 7,35% 

De pequena importância 0 0,00% 

De muito pequena ou nenhuma importância 2 2,94% 
TOTAL 68 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

TABELA 11: Frequência das respostas da Questão 19. 

Ter um trabalho que possibilite você horas suficiente para sua vida 
pessoal ou familiar. 

Frequênci
a 

Relativa 

De importância máxima 46 67,65% 

Muito importante 17 25,00% 

De moderada importância 3 4,41% 

De pequena importância 0 0,00% 

De muito pequena ou nenhuma importância 2 2,94% 
TOTAL 68 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

TABELA 12: Frequência das respostas da Questão 34. 

Sob a supervisão de qual tipo você preferiria trabalhar? Frequência Relativa 

Tipo 1 2 2,94% 

Tipo 2 13 19,12% 

Tipo 3 29 42,65% 

Tipo 4 24 35,29% 
TOTAL 68 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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TABELA7: Frequência das respostas da Questão 35. 

Qual corresponde o seu mais próximo ao seu superior? Frequência Relativa 

Tipo 1 14 20,59% 

Tipo 2 30 44,12% 

Tipo 3 14 20,59% 

Tipo 4 10 14,71% 
TOTAL 68 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

TABELA 8: Frequência das respostas da Questão 60. 

As regras da companhia não devem ser quebradas - mesmo que o 
empregado pense que está tendo as melhores intenções para a 

empresa. 

Frequênci
a 

Relativa 

Concordo muito 22 32,35% 

Concordo 30 44,12% 

Indeciso 9 13,24% 

Discordo 4 5,88% 

Discordo muito 1 1,47% 

Não respondeu 2 2,94% 
TOTAL 68 100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Anexo A – Questionário 

Prezado funcionário, 

A sua opinião é muito importante. 

Não há respostas certas ou erradas neste questionário. Não há necessidade de você 

se identificar. 

 

E muito obrigada pela sua colaboração!  
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Informações pessoais 

Em sua empresa:  

Em sua opinião, com que frequência ocorrem as seguintes situações:  

Para responder as questões, marque um “X” na melhor alternativa que represente sua 

opinião. Sendo: 

 

 

Muito 

frequentemente 
Frequentemente 

Algumas 

vezes 
Raramente 

Muito 

raramente 

1 2 3 4 5 

 

  

Sexo  (   ) Masculino  (   ) Feminino  

Estado civil  (   ) Solteiro(a) 

(   ) Separado(a) ou 

divorciado(a)  

(   ) Casado(a) 

(   ) Viúvo(a)  

(   ) União estável  

Idade  (   ) de 16 a 30 anos  (   ) de 31 a 45 anos  (   ) acima de 45 

anos  

Tempo de 

serviço  

(   ) até 2 anos  (   ) de 2 a 5 

anos  

(   ) de 5 a 10 

anos  

(   ) acima de 10 

anos  

Grau de 

escolaridade  

(   ) Ensino Médio 

completo  

(   ) Ensino superior 

incompleto 

(   ) Ensino superior 

completo  

(   ) Pós-graduado  
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N° Afirmações 1 2 3 4 5 

1 Empregados têm receio de expressar divergência com seus 

gerentes  

     

2 Seus deveres e responsabilidades são claros       

3 As pessoas costumam se envolver em detalhes de seu trabalho 

que não lhes dizem respeito  

     

4 Alguns grupos de empregados se acham superiores a outros 

grupos de empregados  

     

5 O seu chefe imediato insiste que as regras e os procedimentos 

devam ser seguidos  

     

 

Fatores ideais que as pessoas querem em um local trabalho:  

Responda cada questão considerando a importância de cada um desses fatores para 

você.  

Para responder as questões, marque um “X” na melhor alternativa que represente sua 

opinião. Sendo: 

De 

importância 

máxima 

Muito 

importante 

De 

moderada 

importância 

De pequena 

importância 

De muito pequena 

ou nenhuma 

importância 

1 2 3 4 5 

 

Quão importante é para você: 

N° Afirmações 1 2 3 4 5 

6 Ter tarefas que constituam um desafio e que lhe proporcionem 

um sentimento pessoal de realização  

     

7 Viver em um meio agradável para si e para a sua família       

8 Ter oportunidade de aumentar a sua remuneração       
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9 Trabalhar com pessoas que colaboram umas com as outras       

10 Ter oportunidades de treinamento (para melhorar suas 

habilidades ou para aprender habilidades novas)  

     

11 Ter bons benefícios garantidos.       

12 Ver seus méritos reconhecidos quando você faz um bom trabalho       

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

de trabalho adequado, entre outros)  

     

14 Ter considerável liberdade para adotar a sua própria forma de 

trabalhar  

     

15 Ter segurança no emprego       

16 Ter oportunidade de progredir para cargos melhores       

17 Ter boas relações de trabalho com sua chefia direta       

18 Usar totalmente as suas habilidades e seu potencial no trabalho       

19 Ter um trabalho que possibilite a você horas suficiente para sua 

vida pessoal ou familiar  

     

 

Sobre a satisfação de seus objetivos:  

Nas questões anteriores, perguntamos o que é importante para você em um trabalho. 

Agora, é sobre o que você quer, o quanto você está satisfeito atualmente com seu trabalho  

Para responder as questões, marque um “X” na melhor alternativa que represente sua 

opinião. Sendo: 

Muito 

satisfeito 
Satisfeito Indiferente Insatisfeito 

Muito 

insatisfeito 

1 2 3 4 5 

 

N°  Afirmações  1  2  3  4  5  
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20  Ter um trabalho estimulante, que me proporcione um sentimento 

pessoal de realização?  

     

21  O grau de satisfação que você tem no lugar que você vive com a 

sua família?  

     

22  A oportunidade que você tem de aumentar a sua remuneração 

nesta empresa?  

     

23  A cooperação das pessoas com quem você trabalha?       

24  Sua oportunidade de treinamento (para melhorar suas 

habilidades ou para aprender habilidades novas)?  

     

25  Ter seus benefícios garantidos?       

26  Seus méritos reconhecidos quando você faz um bom trabalho?       

27  Suas condições de trabalho (ventilação, iluminação, espaço de 

trabalho adequado, entre outros)?  

     

28  Sua liberdade para adotar a sua própria forma de trabalhar?       

29  Sua segurança no emprego?       

30  Sua oportunidade de progredir para cargos melhores?       

31  Seu relacionamento de trabalho com seu chefe imediato?       

32  O grau para desenvolver suas habilidades e potencialidades em 

seu trabalho?  

     

33  O grau que seu trabalho possibilita a você horas suficientes para 

sua vida pessoal ou familiar  

     

 

As descrições abaixo se referem a quatro tipos diferentes de gerentes. 

Tipo 1. Normalmente toma decisões rapidamente e comunica-as aos subordinados 

de uma forma clara e firme. Espera que os subordinados cumpram as decisões 

lealmente e sem levantar dificuldades.  

Tipo 2. Normalmente toma decisões rapidamente, mas antes de avançar, tenta 

explicá-las integralmente aos subordinados. Apresenta-lhes a razão para as decisões 
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tomadas e responde a quaisquer dúvidas que os subordinados porventura possam 

ter.  

Tipo 3. Normalmente consulta os subordinados antes de tomar decisões. Ouve os 

seus conselhos, considera-os e depois anuncia a sua decisão. Espera que todos 

trabalhem lealmente para executá-la.  

Tipo 4. Normalmente convoca uma reunião com os subordinados quando há uma 

decisão importante a tomar. Coloca o problema ao grupo e tenta obter o consenso. 

Se obtiver o consenso, aceita isto como a decisão. Se o consenso for impossível, 

geralmente toma a decisão individualmente.  

Em relação aos quatro tipos de gerentes acima mencionados, assinale considerando uma que 

seja de sua preferência: 

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 

1 2 3 4 

 

N° Afirmações 1 2 3 4 

34 Sob a supervisão de qual tipo você preferiria trabalhar?      

35 Qual corresponde o mais próximo ao seu superior?      

 

Sobre seus objetivos:  

Quão importante é para você:  

Para responder as questões, marque um “X” na melhor alternativa que represente sua 

opinião. Sendo: 

De 

importância 

máxima 

Muito 

importante 

De moderada 

importância 

De pequena 

importância 

De muito 

pequena ou 

nenhuma 

importância 

1 2 3 4 5 
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N° Afirmações 1 2 3 4 5 

36 Ter a segurança de que não estará transferido para um trabalho 

menos desejável.  

     

37 Trabalhar em um setor que funcione eficientemente.       

38 Ter um trabalho que permita que você faça uma contribuição real 

ao sucesso de sua empresa.  

     

39 Trabalhar em uma empresa que seja considerada como bem-

sucedida.  

     

40 Trabalhar em uma empresa que está na vanguarda da tecnologia 

moderna.  

     

41 Trabalhar em um clima apropriado e amigável.       

42 Administrar os desenvolvimentos técnicos que se relacionam ao 

seu trabalho.  

     

43 Ter um trabalho em que há uma aprendizagem cotidiana.       

 

Sobre a empresa:  

Indique até que ponto concorda ou discorda das seguintes afirmações:  

Para responder as questões, marque um “X” na melhor alternativa que represente sua 

opinião. Sendo: 

Concordo 

muito 
Concordo Indeciso Discordo 

Discordo 

muito 

1 2 3 4 5 

 

N° Afirmações 1 2 3 4 5 

44 Um bom gerente dá aos seus empregados, instruções detalhadas 

da forma que devem fazer seus trabalhos.  
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45 A maioria das empresas tem um interesse sincero no bem-estar 

de seus empregados.  

     

46 Em geral, os melhores gerentes de uma companhia são aqueles 

que trabalham há mais tempo na empresa.  

     

47 Não há nada mais admirável em um empregado do que a 

dedicação e a lealdade para com a sua empresa.  

     

48 A maioria dos empregados tem um desagrado inerente ao 

trabalho e o evita se puder  

     

49 A maioria dos empregados quer fazer uma real contribuição para 

o sucesso de sua empresa.  

     

50 Para crescer na empresa, conhecer pessoas influentes 

geralmente é mais importante do que a habilidade que ela tenha.  

     

51 As companhias mudam suas políticas e práticas muito 

freqüentemente.  

     

52 Uma empresa deve ser a responsável principal pela saúde e o 

bem-estar de seus empregados e de sua família.  

     

53 Ter um trabalho interessante a fazer só é importante para a 

maioria das pessoas que possuem ganhos elevados.  

     

54 A competição entre os empregados geralmente causa mais 

danos do que benefícios.  

     

55 Os empregados perdem o respeito pelo seu chefe se este lhe 

pede conselhos antes de uma tomada de decisão final.  

     

56 Os empregados na empresa devem participar mais nas tomadas 

de decisão.  

     

57 As decisões individuais são geralmente de mais qualidade do que 

as decisões tomadas em grupo.  

     

58 Uma empresa deve fazer tanto quanto pode para ajudar a 

resolver os problemas da sociedade (pobreza, discriminação, 

poluição, entre outros).  

     



71 

 

 

59 Permanecer em uma empresa por muito tempo geralmente é a 

melhor maneira para começar um negócio futuro.  

     

60 As regras da companhia não devem ser quebradas – mesmo que 

o empregado pense que está tendo as melhores intenções para 

com a empresa.  

     

61 A maioria dos empregados na empresa prefere evitar a 

responsabilidade, têm pouca ambição e querem, sobretudo, 

segurança.  

     

62 Trabalhar em uma grande empresa é melhor que trabalhar em 

uma pequena  

     

63 Mesmo que um empregado sinta que merece um aumento de 

salário, não deverá pedir ao seu gerente  

     

64 A vida privada do empregado é também de interesse da empresa.       

 

Sobre o desejo de estabilidade:  

Para responder as questões, marque um “X” na melhor alternativa que represente sua 

opinião. Sendo 

Dois anos no 

máximo 

De dois a cinco 

anos 

Mais de cinco 

anos 

Até a 

aposentadoria 

1 2 3 4 

 

N°  Afirmações  1  2  3  4  

65  Quanto tempo pensa em trabalhar para a empresa?     

66  As pessoas normalmente trabalham para a mesma empresa ou 

organização? 

    

 

Sobre o stress no trabalho:  

Em sua opinião, com que frequência ocorre a seguinte situação:  
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Para responder à questão, marque um “X” na melhor alternativa que represente sua 

opinião. Sendo 

Muito 

frequentemente 
Frequentemente 

Algumas 

vezes 
Raramente 

Muito 

raramente 

1 2 3 4 5 

 

N° Afirmações 1 2 3 4 5 

67 Sente-se frequentemente nervoso ou tenso durante o trabalho      

 


