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“Talvez não tenha conseguido fazer o melhor, mas lutei para que o melhor fosse 

feito. Não sou o que deveria ser, mas graças a Deus, não sou o que era antes”. 

(Marthin Luther King) 
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RESUMO 

Este estudo teve como objectivo investigar o impacto da cultura organizacional na 

eficácia das organizações públicas da administração central do Governo de Timor-

Leste. Para prosseguir tal objectivo, fez-se o enquadramento teórico dos temas da 

eficácia organizacional e da cultura organizacional recorrendo ao uso de bases teóricas 

já existentes que permitissem clarificar a ligação entre estes dois conceitos. Assim, 

recorremos ao Modelo dos Valores Competitivos, numa tentativa de compreender 

melhor o conceito de eficácia organizacional. Posteriormente, o estudo da eficácia 

organizacional no contexto das organizações públicas revelou que, devido ao seu 

caracter multidimensional, a sua avaliação deveria ser feita com base em nove critérios 

de eficácia que podem ser agrupados em dois domínios, designadamente, o domínio da 

adaptação externa e o domínio da motivação. Em seguida, no estudo teórico da cultura 

organizacional, optou-se pela base de trabalho desenvolvida por Schein, que considera a 

existência de sete dimensões no que diz respeito ao estudo da cultura organizacional 

designadamente: a dimensão de relação da organização com seu ambiente; a natureza da 

realidade e da verdade; a natureza humana; a natureza da actividade humana; a natureza 

do relacionamento humano; a natureza do tempo; e a natureza de espaço e o possível 

impacto destas dimensões na eficácia das organizações pesquisadas. No estudo 

empírico, foi utilizada a metodologia quantitativa na análise de quatro tipos de 

Ministérios: políticos, económicos, sociais e técnicos. Recorrendo-se à base teórica 

desenvolvida, optou-se pela construção de um inquérito a ser administrado 

manualmente a todos os elementos da gestão de topo e das unidades dos dirigentes da 

administração nos ministérios estudados perfazendo um total de 152 indivíduos. Apesar 

dos inquiridos possuírem agendas sobrecarregadas, a sua participação no estudo foi 

excelente, traduzindo-se uma taxa de respostas de 72.2 %.  

Os resultados obtidos neste estudo demonstram ainda há muito a fazer nas 

organizações públicas dos Ministérios em Timor-Leste, uma vez que os níveis de 

eficácia nos diferentes domínios são, globalmente, medianos. Apesar disso, o critério da 

qualidade obtém uma classificação positiva. De igual modo, os aspectos 

comportamentais característicos da dimensão do processo interno ou burocrático, a 

dimensão das relações humanas e a dimensão dos objectivos racionais foram os mais 

valorizados pelos gestores dos Ministérios estudados.  
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Para explorar a relação existente entre a eficácia organizacional e a cultura 

organizacional optou-se por utilizar o modelo de regressão, ao resultado do modelo de 

regressão obtido a partir dos dados originais proposto no estudo de cultura 

organizacional para organizações públicas dos ministérios timorense bastante amputado 

face à eficácia organizacional. De facto, dos seis factores propostos. Trata-se do 

Recursos Humanos, Ambiente e organização, Relações, Processos, Dogmas e 

Autocracia ou paternalismo. Destas, apenas os três primeiros têm contributo positivo 

para a eficácia das organizações dos ministérios timorense.  
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ABSTRACT 

This study aimed to investigate the impact of organizational culture on the 

effectiveness of public organizations of the central administration of East Timor´s 

Government. In order to pursue this objective, the theoretical framework of the topics of 

organizational effectiveness and organizational culture were drawn up using the existing 

theoretical bases that made clarified the connection between the two concepts. Thus, we 

turn to the Competing Values Approach, in an attempt to better understand the concept 

of organizational effectiveness. Subsequently, the study of organizational effectiveness 

in the context of public organizations revealed that, due to its multidimensional nature, 

the very same evaluation should be based on nine criteria of effectiveness which can be 

grouped into two areas, namely external adaptation and motivation. Then, in the 

theoretical study of organizational culture, the basis developed by Schein´s work was 

chosen, he who considers the existence of seven dimensions regarding the study of 

organizational culture namely: the Human relationships to nature; The nature of reality 

and truth; The nature of human nature; the nature of human activity; The nature of 

human relationships; the nature of time; and the nature of space and the possible impact 

of these dimensions on the effectiveness of the organizations surveyed. In the empirical 

study, the quantitative methodology was used in the analysis of four types of Ministries: 

political, economic, social and technical. Based on the theoretical basis developed, a 

survey was conducted to be administered manually to all elements in the highest levels 

of management and management units in the ministries studied in a total of 152 

individuals. Although the respondents had overloaded schedules, their participation in 

the study was excellent, reflecting a response rate of 72.2%. 

The results obtained in this study demonstrates that a great deal still needs to be 

done in the public organizations in the East- Timor State Ministries, given that the 

levels of effectiveness in the different domains are globally medium. Despite this, the 

quality criterion obtains a positive rating. Likewise, the behavioral aspects, typical of 

the internal or bureaucratic process, human relations and the rational objectives 

dimensions were the most valued by the managers of the studied Ministries. 

To explore the relationship between organizational effectiveness and 

organizational culture, regression model was used. The result of the regression model 

obtained from the original data proposed in the study of organizational culture for 

public organizations of Timorese ministries greatly amputated in the face of 
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organizational effectiveness. In fact, of the six factors proposed. These are Human 

Resources, Environment and organization, Relationships, Processes, Dogmas and 

Autocracy or paternalism. Of these, only the first three have a positive contribution to 

the effectiveness of Timorese ministries' organizations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Organizational Effectiveness, Organizational Culture, Public 

Organizations, Ministries of the Constitutional Government.  



xiii 

ÍNDICE GERAL 

 

AGRADECIMENTO ................................................................................................... vii 

Resumo ........................................................................................................................... ix 

Abstract .......................................................................................................................... xi 

Índice de Tabelas ........................................................................................................ xvii 

Índice de Figuras ......................................................................................................... xxi 

Lista de abreviaturas e siglas .................................................................................... xxiii 

Capítulo I. Introdução .................................................................................................... 1 

1.1. Descrição do Problema ...................................................................................... 1 

1.2. Objectivo de Investigação ................................................................................. 5 

1.3. Hipóteses de trabalho......................................................................................... 5 

1.4. Relevância de Estudo......................................................................................... 5 

1.4.1. Teoricamente ............................................................................................ 6 

1.4.2. Praticamente ............................................................................................. 6 

1.5. Desenvolvimento e Estrutura do Trabalho ........................................................ 7 

1.6. Conclusão do capítulo ....................................................................................... 9 

Capítulo II. Revisão de Literatura .............................................................................. 11 

2.1. Eficácia Organizacional ................................................................................... 11 

2.2. Conceptualização ............................................................................................. 13 

2.3. Construção da Eficácia Organizacional ........................................................... 18 

2.3.1. Dimensão dos Objectivos Racionais (The goal model).......................... 23 

2.3.2. Dimensão das Relações Humanas .......................................................... 26 

2.3.3. Modelo de Sistema Aberto ..................................................................... 31 

2.3.4. Modelo de Sistema Interno..................................................................... 36 

2.3.5. Modelo dos Valores Competitivos (competing values approach) ......... 39 

2.3.6. Dimensões Políticas ............................................................................... 45 

2.3.7. Dimensão de Ineficácia .......................................................................... 50 

2.4. Cultura Organizacional .................................................................................... 56 

2.4.1. Conceptualização.................................................................................... 56 

2.4.2. Dimensão de Cultura .............................................................................. 63 

2.4.2.1. Relação da Organização com o seu Ambiente (Human relationships to 

nature) ....................................................................................................... 65 



xiv 

2.4.2.2. A Natureza da Realidade e da Verdade (The nature of reality and 

truth) .......................................................................................................... 69 

2.4.2.3. A Natureza Humana (The nature of human nature) ............................ 74 

2.4.2.4. A natureza de actividade humana ........................................................ 78 

2.4.2.5. A Natureza dos Relacionamentos Humanos (The nature of human 

relationships) ............................................................................................. 80 

2.4.2.6. A Natureza do Tempo (The nature of time) ........................................ 84 

2.4.2.7. Natureza do Espaço (The nature of space) .......................................... 88 

2.5. Cultura e Liderança ......................................................................................... 90 

2.6. Cultura e Eficácia Organizacional ................................................................... 92 

2.7. Conclusão do Capítulo .................................................................................... 96 

Capítulo III. Contexto de Timor Leste ..................................................................... 101 

3.1. Organização Pública Timorense .................................................................... 101 

3.1.1. Sistema de Governo.............................................................................. 104 

3.1.2. Governo ................................................................................................ 105 

3.1.3. Primeiro-Ministro e a estrutura do Governo ........................................ 106 

3.1.4. Composição do Governo ...................................................................... 106 

3.1.5. Ministros ............................................................................................... 107 

3.1.6. Recrutamento........................................................................................ 112 

3.2. Abordagem Antropológica da Cultura Nacional & Cultura Organizacional 

Timorense ................................................................................................ 112 

3.2.1. Cultura Nacional Timorense ................................................................ 114 

3.2.1.1. O símbolo da unidade e amizade da sociedade. ................................ 121 

3.2.1.2. O símbolo ritual. ................................................................................ 122 

3.2.1.3. O símbolo social ................................................................................ 122 

3.2.1.4. O símbolo do poder e religioso ......................................................... 123 

3.2.2. Cultura Organizacional Timorense ...................................................... 124 

3.3. Conclusão de Capítulo ................................................................................... 127 

CAPÍTULO IV. DESENHO DE INVESTIGAÇÃO (RESEARCH DESIGN) ...... 129 

4.1. Tipo De Investigação ..................................................................................... 130 

4.2. Universo e Objecto do Estudo. ...................................................................... 131 

4.3. Características da Amostra ............................................................................ 133 

4.4. Recolhas de Dados ........................................................................................ 134 

4.5. Operacionalização dos conceitos e variáveis................................................. 137 



xv 

4.6. Tratamento e Análise ..................................................................................... 147 

4.7. Conclusão de Capítulo ................................................................................... 147 

Capítulo V – Apresentação e Analise dos Resultados ............................................. 151 

5.1. Recolha e Organização dos Dados ................................................................ 151 

5.2. Características da Amostra ............................................................................ 155 

5.2.1 Perfil do Inquirido ................................................................................. 157 

5.2.2. Características da Organização ............................................................ 159 

5.3. Eficácia Organizacional ................................................................................. 164 

5.4. Cultura Organizacional .................................................................................. 179 

5.5. Eficácia Organizacional e Cultura Organizacional ....................................... 187 

5.5.1. Análise Factorial da Cultura Organizacional ....................................... 187 

5.5.1.1.Análise Prévia..................................................................................... 189 

5.5.1.2. Aplicação da Análise Fatorial ........................................................... 194 

5.5.1.3. Análise de consistência interna da escala “ Cultura Organizacional” 206 

5.5.1.4. Análise da escala de “Cultura Organizacional” ................................ 208 

5.5.2. Modelos de Regressão .......................................................................... 209 

5.5.2.1. Variável Dependente da eficácia organizacional: 1. Dimensão 

mecânica .................................................................................................. 209 

5.5.2.1.1. Pressupostos do modelo com a Variável Dependente “1º Dimensão”

 ................................................................................................................. 211 

5.5.2.2. Variável Dependente da eficácia organizacional: 2. Dimensão humana

 ................................................................................................................. 212 

5.5.2.2.1. Pressupostos do modelo com a Variável Dependente “2. Dimensão 

humana” .................................................................................................. 214 

5.5.2.3. Variável Dependente da eficácia organizacional: 3. Dimensão 

sistemática ............................................................................................... 214 

5.5.2.3.1. Pressupostos do modelo com a Variável Dependente “3. Dimensão 

sistemática” ............................................................................................. 216 

5.5.2.4. Variável Dependente da eficácia organizacional: 4. Dimensão racional

 ................................................................................................................. 217 

5.5.2.4.1. Pressupostos do modelo com a Variável Dependente “4. Dimensão 

racional” .................................................................................................. 219 

5.5.2.5. Variável Dependente da eficácia organizacional: 5. Dimensão política

 ................................................................................................................. 219 



xvi 

5.5.2.5.1. Pressupostos do modelo com a Variável Dependente “5. Dimensão 

política” ................................................................................................... 221 

5.5.2.6. Variável Dependente da eficácia organizacional: 6. Dimensão da 

qualidade ................................................................................................. 222 

5.5.2.6.1. Pressupostos do modelo com a Variável Dependente “6. Dimensão 

da qualidade” ........................................................................................... 223 

5.5.3. Análise global: Coeficientes das variáveis significantes e qualidade dos 

modelos ................................................................................................... 224 

Capítulo VI – Considerações Finais .......................................................................... 231 

6.1. Discussão dos Resultados .............................................................................. 233 

6.2. Limitações e Recomendações para Investigações Futuras ............................ 237 

6.3. Síntese Final .................................................................................................. 239 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 243 

ANEXOS ..................................................................................................................... 271 

Anexo I – Questionário Organizações .................................................................. 273 

 

  



xvii 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Quadro 1 - Pressupostos da Teoria X e Y ...................................................................... 30 

Quadro 2 – Critérios e indicadores de Eficácia Sistémica ............................................. 34 

Quadro 3 – Funções da administração ........................................................................... 38 

Quadro 4 – Os 14 Princípios Gerais da Gestão de Fayol ............................................... 38 

Quadro 5 – Critérios de Eficácia Organizacional Aplicáveis nas Organizações ........... 43 

Quadro 6 – Meta-Critérios e Indicadores de Eficácia Política ....................................... 49 

Quadro 7 - Etapas de Adaptação Externa....................................................................... 67 

Quadro 8 - Questões de integração interna .................................................................... 68 

Quadro 9 - Critérios para determinar a verdade ............................................................. 73 

Quadro 10 – Orientação em relação ao ambiente .......................................................... 79 

Quadro 11 – Perspectiva de análise do tempo................................................................ 87 

Quadro 12 – Números das organizações públicas Timorense ..................................... 110 

Quadro 13 – Características de Amostra ...................................................................... 134 

Quadro 14 – Dimensões, Variáveis (Itens) e Números das Perguntas de Cultura 

Organizacional ............................................................................................ 139 

Quadro 15 – Critérios de Eficácia Organizacional Aplicáveis nas Organizações 

Públicas ....................................................................................................... 143 

Quadro 16 - Características Organizacionais Associadas às Dimensões de Eficácia 

Organizacional Contidas no Modelo dos Valores Competitivos ................ 146 

Quadro 17 - Grau Académico dos Inquiridos .............................................................. 157 

Quadro 18 – Género dos Inquiridos ............................................................................. 157 

Quadro 19 – Idade dos Inqueridos ............................................................................... 158 

Quadro 20 - Distribuição da Amostra por Cargo Desempenhado ............................... 158 

Quadro 21 – Nome e número de inquiridos segundo o Ministério .............................. 159 

Quadro 22 – Características dos Atributos Dominantes .............................................. 159 

Quadro 23 – Características da Organização na Vinculação ....................................... 160 

Quadro 24 - Características da Estrutura Organizacional ............................................ 160 

Quadro 25 – Características da Distribuição do Poder ................................................ 161 

Quadro 26 – Características da Orientação na Organização ........................................ 162 

Quadro 27 – Características do Estilo de Liderança na Organização .......................... 162 

Quadro 28 – Características da Ênfase Estratégica na Organização ............................ 162 



xviii 

Quadro 29 – Características da Cultura Organizacional .............................................. 163 

Quadro 30 – Análise de Escala de Características das Organizações .......................... 163 

Quadro 31 - Médias dos Aspectos Comportamentais nas Organização ...................... 167 

Quadro 32 - Estatística descritiva e Testes de Kruskall-Wallis: Relações entre as 

dimensões de “Desempenho da organização” e os Ministérios.................. 169 

Quadro 33- Desempenho da Organização nas Instituições Ministeriais ...................... 170 

Quadro 34 - Escala dos Aspectos Comportamentais nas Organização ........................ 171 

Quadro 35 - Médias dos Indicadores de Eficácia das Organizações no Domínio da 

Motivação ................................................................................................... 171 

Quadro 36 - Escala do Grau de motivação dos Ministérios ......................................... 174 

Quadro 37 - Estatística descritiva e Testes de Kruskall-Wallis: Relações entre as 

dimensões de “Grau de motivação e os Ministérios ................................... 175 

Quadro 38 - Medias dos Indicadores de Eficácia das Organizações no Domínio da 

Adaptação Externa ...................................................................................... 176 

Quadro 39 - Estatística descritiva e Testes de Kruskall-Wallis: Relações entre as 

dimensões de “Grau de adaptação externa e os Ministérios” ..................... 178 

Quadro 40 - Grau de adaptação externa na Organização ............................................. 179 

Quadro 41 - Importância da cultura organizacional na Instituição .............................. 180 

Quadro 42 - Aspectos comportamentais da cultura organizacional na organização .... 182 

Quadro 43 - Aspectos comportamentais da cultura organizacional ............................. 186 

Quadro 44 - Escala de aspectos comportamentais da cultura organizacional .............. 187 

Quadro 45 - KMO e Teste de Bartlett .......................................................................... 189 

Quadro 46 - Medida de Adequação da Amostra .......................................................... 189 

Quadro 47 – Comunalidades ........................................................................................ 190 

Quadro 48 - Variância Total Explicada........................................................................ 192 

Quadro 49 – Comunalidades ........................................................................................ 194 

Quadro 50 - Variância Total Explicada........................................................................ 196 

Quadro 51 - Matriz Rodada pelo método Varimax ...................................................... 198 

Quadro 52 - Resultados da Análise Factorial Exploratória (seis factores) .................. 203 

Quadro 53 - Dimensões da Escala de “cultura Organizacional ................................... 206 

Quadro 54 - Estatísticas de consistência interna: Escala de “Cultura Organizacional”208 

Quadro 55 - Estatísticas: Escala de “Cultura Organizacional” .................................... 209 

Quadro 56 - Coeficientes de determinação .................................................................. 210 

Quadro 57 - ANOVA e Teste F ................................................................................... 210 



xix 

Quadro 58 - Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância ................ 210 

Quadro 59 - Coeficientes de determinação .................................................................. 212 

Quadro 60 - ANOVA e Teste F ................................................................................... 212 

Quadro 61 - Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância ................ 213 

Quadro 62 - Coeficientes de Determinação ................................................................. 214 

Quadro 63 - ANOVA e Teste F ................................................................................... 215 

Quadro 64 - Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância ................ 215 

Quadro 65 - Coeficientes de determinação .................................................................. 217 

Quadro 66 - ANOVA e Teste F ................................................................................... 217 

Quadro 67 - Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância ................ 218 

Quadro 68 - Coeficientes de determinação .................................................................. 219 

Quadro 69 - ANOVA e Teste F ................................................................................... 220 

Quadro 70 - Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância ................ 220 

Quadro 71 - Coeficientes de determinação .................................................................. 222 

Quadro 72 - ANOVA e Teste F ................................................................................... 222 

Quadro 73 - Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância ................ 223 

Quadro 74 - Análise global: Coeficientes das variáveis significantes e qualidade dos 

modelos ....................................................................................................... 224 

 

  



xx 

  



xxi 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Teoria das Hierarquias das Necessidades ...................................................... 28 

Figura 2 - Teoria dos Dois Factores ............................................................................... 29 

Figura- 3 - Modelo dos Valores Competitivos ............................................................... 42 

Figura 4 - Quatro possíveis “ estados de espírito” da organização ................................ 53 

Figura 5 - Factores Interdependentes: Elementos Rígidos e Brandos ............................ 60 

Figura 6 – O modelo 7s de Mckinsey ............................................................................. 61 

Figura 7 - Telhado de casa sagrada (uma Lulik) Mambai ao redor de Maubisse ......... 118 

Figura 8 - Um esboço de casa sagrada (Uma Lulik) estilo Lospalos............................ 118 

Figura 9 - Casa sagrada e Anciãos Tradicional Timorense .......................................... 119 

Figura 10 - Casa Sagrada de Timor .............................................................................. 120 

Figura 11 - Histograma e diagrama distribuição valores de idade ............................... 158 

Figura 12 - Diagrama Scree Plot .................................................................................. 193 

 

  



xxii 



xxiii 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

A.D.- KOTA - Aliança Democrática Klibur Oan Timor Asuain 

ASDT - Associação Social-Democrata Timorense 

ASEAN - Association of Southeast Asian Nations (Português Associação de 

Nações do Sudeste Asiático) 

CVA- Competing Values Approach (Modelo dos Valores Competitivos) 

CAC - Comissão Nacional Anticorrupção 

CNE - Comissão Nacional de Eleições 

CNRT - Congresso Nacional da Reconstrução Timorense 

FRETILIN - Frente Revolucionária Timor Leste Independente 

IBM SPSS - Statistical Package for Social Sciences 

PSD - Partido Social Democrata 

PD - Partido Democrático 

PUN - Partido Unidade Nacional 

PPT - Partido do Povo de Timor 

RDTL - Republica Democrático Timor Leste 

SAE - Secretariado Técnico de Administração Eleitoral 

UNDERTIM - União Nacional Democrática de Resistência Timorense 

 

  



xxiv 

 



1 

CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO  

 

“If we think and act for ourselves. We will compromise our future, if we think and 

act for our children we will compromise the present, if we think and act together we will 

have a future”  (EcoCity Civic Management, Baia Mare, 2007).  

 

Este capítulo pretende dar a conhecer o estudo realizado no âmbito  de um 

trabalho de investigação cientifica tendo em vista ao Doutoramento em Ciências de 

Administração pela Universidade do Minho intitulado “O impacto da Cultura 

Organizacional na Eficacia das Organizações Públicas em Timor-Leste”. Para isso, 

começa-se por apresentar a descrição do problema e os objectivos do trabalho. De 

seguida, apresentam-se, de forma breve, as hipóteses em estudo bem como a relevância 

deste. Para finalizar o capítulo faz-se referencia à forma como se organiza e estrutura a 

exposição do trabalho de investigação. 

1.1. Descrição do Problema 

A eficácia organizacional é algo muito importante e uma questão central em todo 

o trabalho dos especialistas e investigadores que conduziram o estudo em organizações 

e universalmente aceite como o maior objectivo da gestão moderna. Foi por isso, que a 

eficácia organizacional é alvo de atenção de inúmeros autores. Para além da importância 

do termo, alguns especialistas como Henri (2004), Walton & Dawson (2001), Forbes 

(1998), Shilbury & Moore (2006), Parhizgari & Gilbert (2004), Balduck (2009) e 

Winand et al. (2014) reconhecem que há três questões que sugerem uma difícil 

compreensão da eficácia organizacional. A primeira, a natureza de eficácia 

organizacional como uma construção, porque a noção de eficácia nunca é discutida 

exaustivamente. Em consequência ainda não foi obtido um acordo sobre como medir a 

eficácia. Este problema de medição é complexificado pelo facto de existirem diferentes 

concepções de eficácia nos diversos teóricos e dessas contradições ainda serem 

incompreendidas, de modo que a realização das preferências subjectivas dos indivíduos 

e dos grupos podem mudar ao longo do tempo. Por esse motivo, o melhor critério para 

medir a eficácia varia nas diversas pesquisas. A segunda questão prende-se com os 

diferentes usos do conceito de eficácia por investigadores e gestores. Enquanto os 
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investigadores tentam encontrar julgamentos confiáveis através de indicadores 

mensuráveis, os gestores tentam elevar a eficácia de sua organização através da 

satisfação de diferentes stakeholders. Estas e outras divergências entre investigadores e 

gestores quanto à conceptualização de eficácia organizacional indica a falta de um 

acordo sobre qual a melhor estratégia para buscarem tal eficácia. Finalmente, a terceira 

questão destaca a tendência comum de, quando se fala em eficácia organizacional, se 

equacionar este termo apenas no contexto económico ou dos negócios. Por isso, os 

critérios de eficácia baseiam-se e derivam de considerações económicas como a 

produtividade, a qualidade do serviço e o serviço de entregas.  

Parhizgari & Gilbert (2004) e Cepiku (2015) observam que existem diferenças 

significativas relativamente às medidas aplicadas entre as organizações privadas e as 

públicas, corroborando a ideia de que a eficácia organizacional varia de acordo com o 

ambiente e o contexto organizacional. Para Cullen e Calvert (1995) e Conceição et al. 

(1998), medir a eficácia no sector público é mais difícil do que no sector privado porque 

não existe um critério objectivo como o lucro. Para além de ser difícil, segundo Simão 

et al., (2003), a forma como as organizações públicas têm vindo a ser avaliadas não é a 

mais correta, uma vez que produz resultados, no mínimo, subjectivos.  

Para além do estudo da eficácia das organizações, o interesse pelo estudo da 

cultura organizacional tem origem nos finais dos anos 70 e conhece um amplo 

desenvolvimento na década de 80. Na origem deste interesse está a tomada de 

consciência por parte de teóricos e práticos, da importância dos factores culturais nas 

práticas de gestão e a crença no facto de a cultura organizacional constituir um factor 

que diferencia as organizações bem-sucedidas das menos bem-sucedidas. Neste caso, 

alguns especialistas como Cameron & Quinn (2006), Derret et al. (2000), Naor et al. 

(2008), Prajogo & McDermott (2005), Rad (2006) e Denison et al. (2014) afirmam que 

a cultura organizacional é uma importante variável contextual que deve ser considerada 

ao abordar a gestão para atingir a eficácia organizacional. 

Numa óptica de intervenção organizacional, Neves et.al. (2011) relaciona o 

interesse pela cultura organizacional com as limitações relevadas pela estrutura na 

função aglutinadora das várias componentes organizacionais e faz da cultura 

organizacional o principal ponto de partida de qualquer análise organizacional. Além 

disso, há diversos resultados da pesquisa conduzida por Brown (1995:226) e 

Chaudhary, (2016) concluem que a cultura organizacional, incluindo os seus valores, 

tem impacto no aumento da eficácia e desempenho organizacional. Por outro lado, 
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(Rezvani et.al., 2013) realizaram os seus estudos argumentam que alguns dos itens mais 

importantes que administram organizações têm que tomar cuidado são factores como 

valores, crenças e normas existentes que desempenham um papel vital na cultura 

organizacional. Wilderon et al., (2000: 194) sobre a forma tradicional de pensar e fazer 

dos empregados observou que a cultura é um dos principais obstáculos para alcançar a 

produtividade e eficácia organizacional, quando uma cultura não se encaixa na estrutura 

organizacional e no seu ambiente. Nessa óptica Sackmann (2011) argumenta que a 

avaliação da maioria dos estudos empíricos demonstra que existem efeitos directos da 

cultura no desempenho organizacional. Osborne e Plastrik (1996:39) argumentam que a 

cultura pode ser posicionada como uma das estratégias (estratégia cultural) para a 

reforma da organização (burocracia) a fim de se alcançar a eficiência e eficácia.  

Fey & Denison (2003), Gillespie al al. (2008) e Denison et al. (2014)  resultaram 

um conjunto de estudos empíricos qualitativos e quantitativos, focados nos factores da 

cultura organizacional que têm mostrado ter impacto no desempenho e na eficácia 

organizacional. Nesta linha de estudo propõe-se a existência de quatro dimensões: 

Envolvimento, consistência, capacidade de adaptação e a missão de carácter cultural 

associados à eficácia organizacional. (1) A dimensão envolvimento; reflecte 

organizações que efectivamente habilitam as pessoas que se juntam para construir a 

organização com base na equipa, e desenvolver capacidades humanas a todos os níveis; 

(2) A dimensão consistência reflecte as organizações tende a ser eficazes porque têm 

uma "cultura" de raízes fortes, consistentes, devidamente coordenadas, e bem 

misturadas; (3) A dimensão capacidade de adaptação; ironicamente, uma organização 

altamente integrada muitas vezes é mais difícil de mudar, pois a integração interna e 

adaptação externa estão frequentemente em oposição e, por outro lado, na capacidade de 

adaptação organizacional dirigida pelo cliente, os riscos são manuseados e aprende-se 

com os erros, e é possível desenvolver a capacidade e experiência para criar a mudança; 

(4) A dimensão de missão – as organizações de sucesso têm metas, objetivos e uma 

direção clara para a formulação de metas organizacionais, objetivos estratégicos, e 

expressão da forma de missão da organização no futuro. 

Além disso, Quinn e Rohrbaugh (1983:365) utilizaram o modelo dos valores 

competitivos (Competing Values Framework), como ferramenta para examinarem a 

relação entre cultura e eficácia organizacional e, dessa forma, poderem explicar as 

diferenças entre os valores por detrás das dimensões ou paradigmas de eficácia 

organizacional. Para esse efeito, o modelo é construído em torno de dois eixos que 
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reflectem diferentes orientações para os valores. De facto o uso deste modelo permitiu 

identificar quatro dimensões que caracterizam diferentes culturas organizacionais: 

cultura de grupo, desenvolvimentista, hierárquica e racional. Este estudo também foi 

utilizado em diversos autores Deter et al. (2000), Prajogo & McDermott (2005), Wu et 

al. (20011) e Cameron & Quinn (2011),  entre outros como um modelo para analisar a 

cultura organizacional de uma forma, em parte, mais quantitativa.  

Com base nas informações mencionadas, podemos concluir que as organizações 

públicas têm uma posição estratégica no fornecimento de apoio técnico e administrativo 

aos políticos ou governo para implementar e promover o bem público a todos os 

cidadãos. As organizações públicas estruturam-se com uma burocracia centralizada. No 

processo de decisão das organizações no sector público há o domínio do factor político 

e existem muitas restrições na escolha de políticas. Mesmo as organizações públicas 

com o seu estilo tradicional de organização, passam por mudanças estruturais. Essas 

mudanças, muitas vezes, quando mal planeadas ferem a cultura da organização. Este 

facto levanta problemas em termos de mecanismos de coordenação, na divisão de 

tarefas de amplitude de controlo (aspectos da estrutura organizacional) de poder, 

autoridade e responsabilidade (aspectos de liderança), no padrão das relações de 

trabalho e implementação da tarefa (aspectos da cultura organizacional), que inibem a 

eficácia nas organizações públicas do Estado, especialmente em aspectos de 

produtividade, controlo, flexibilidade, desenvolvimento de recursos humanos, 

planeamento, gestão de informação, aquisição de recursos, e coesão. 

Os problemas da estrutura organizacional são visíveis a partir da duplicação de 

tarefas e dificuldades dos gestores para fazer supervisão nas suas unidades. Por outro 

lado, a questão de autoridade e responsabilidade no aspecto da liderança na estrutura 

organizacional é visível na forma superior ou inferior de uma unidade de trabalho para 

outra unidade, causando assim o atraso na apresentação de relatórios e na comunicação 

entre unidades de trabalho. O problema no padrão das relações de trabalho e a 

implementação de tarefas no aspecto da cultura organizacional são vistos na forma de 

ou na falta de continuidade dos planos do trabalho entre gestores antigas com os novos e 

entre unidades de trabalho. A falta de conhecimento dos funcionários na compreensão 

das actividades a serem implementadas é também um obstáculo à eficácia 

organizacional.  

Com base neste fenómeno, apresentamos no âmbito deste trabalho de 

investigação, as organizações públicas no VI governo constitucional timorense, como 
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objecto de estudo. De facto, pretende averiguar-se em que medida a cultura 

organizacionais postas em prática têm vindo a influenciar, positiva ou negativamente, a 

eficácia organizacional das instituições públicas que desenvolvem a sua actividade no 

VI Governo Constitucional timorense. Por isso, a formulação do problema neste estudo 

é o seguinte:  

Qual o impacto de cultura organizacional na eficácia nas Organizações Públicas 

em Timor Leste? 

1.2. Objectivo de Investigação 

1.2.1. Caracterizar a relação existente entre cultura organizacional e eficácia nas 

organizações públicas que se dedicam às suas tarefas numa posição estratégica no 

fornecimento de apoio técnico e administrativo aos políticos ou governo para 

implementar e promover o bem público a todos os cidadãos. 

1.2.2. Avaliar a eficácia organizacional nas organizações públicas que 

desenvolvem a sua actividade em Timor Leste. 

1.3. Hipóteses de trabalho 

O uso da cultura organizacional influência de forma significativa a eficácia das 

organizações públicas no VI Governo Constitucional timorense. Tal influência depende 

da dimensão, antiguidade, grau de autonomia face a agentes externos e/ou da 

turbulência competitiva do ambiente externo. 

A cultura organizacional é um factor de gestão que contribui para que as 

organizações do VI Governo Constitucional em Timor-Leste, vejam a sua eficácia 

organizacional aumentada. 

1.4. Relevância de Estudo 

A relevância do estudo do impacto de cultura organizacional na eficácia das 

organizações públicas timorenses é um passo para determinar o desempenho destas, a 

julgar pelas dimensões de eficácia utilizando o modelo dos valores competitivos. 

Portanto, os resultados deste estudo devem contribuir teórica e praticamente, bem como 

metodologicamente em geral para as diversas partes interessadas. 
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1.4.1. Teoricamente 

O resultado desta investigação deve contribuir para o desenvolvimento da teoria e 

do conceito da eficácia organizacional, utilizando especialmente o Modelo dos Valores 

Competitivos, como uma forma de medição permanente  na  eficácia organizacional. 

Além disso, este estudo também pretende desenvolver argumentos sobre a forma como 

várias dimensões da cultura organizacional constituem factores influentes na eficácia 

organizacional das organizações públicas. 

Também se espera que o resultado da investigação contribua para os especialistas 

e investigadores que conduziram estudos sobre eficácia organizacional, expandindo os 

horizontes do pensamento, tanto sobre a abordagem relevante usada para ter 

conhecimento sobre a eficácia organizacional, como a sua compreensão sobre as 

dimensões da eficácia e também como critérios permanentes na medição da eficácia   

organizacional. 

1.4.2. Praticamente 

Na vertente prática, pretendemos obter contributos válidos para os funcionários 

que trabalham nas organizações públicas, especialmente no governo timorense, 

reforçando a importância do envolvimento e da sensibilização na sua actividade como 

funcionários do Estado, que apoiam o funcionamento na administração do Estado, de 

um fluxo de melhoria contínua e da criação de um quadro mental de qualidade integrada 

(transversal a toda a organização), como alicerces fundamentais para o desenvolvimento 

das práticas da eficácia nas organizações públicas. Além disso, este estudo também 

pretende ser utilizado como auto-reflexão do desempenho dos funcionários em todos os 

níveis e unidades de trabalho na prestação técnica e administrativa no governo. 
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1.5. Desenvolvimento e Estrutura do Trabalho 

Com o objectivo de fazer o enquadramento teórico do tema, foi levada a cabo uma 

pesquisa bibliográfica e consequente revisão da literatura, na qual conceitos 

fundamentais para a investigação como a eficácia organizacional e a cultura 

organizacional são abordada. Inicialmente, conduz-se uma pesquisa explanatória, 

através da internet. Posteriormente, ainda através da internet, surgiu a possibilidade de 

aceder a bases de dados de referência e artigos internacionais. Finalmente, a pesquisa 

bibliográfica incluiu ainda a consulta de monografias em bibliotecas da rede nacional e 

a biblioteca da Universidade do Minho. 

Para perseguir os objectivos do estudo e investigar as hipóteses de trabalho, 

anteriormente referidas, torna-se necessário conduzir uma revisão da literatura acerca 

das variáveis a estudar. Desta forma, faz-se o enquadramento teórico que serve de base 

ao estudo empírico a desenvolver posteriormente. De seguida, apresentamos como se 

pretende desenvolver a temática inerente ao presente trabalho de investigação, neste 

caso, expomos a estrutura de tese que aqui se apresenta e que segue a estrutura 

tradicional de uma tese de doutoramento.  

Assim, no Capítulo I é efectuada a apresentação da descrição do problema de 

investigação, a formulação do problema de investigação, definições dos objectivos da 

investigação, hipóteses de trabalho de investigação, relevância, os contributos de 

investigação e a estrutura da tese.   

Capítulo II divide-se em duas partes; Na primeira, faz-se a conceptualização da 

eficácia organizacional. No entanto, devido à inexistência de consenso em torno do 

conceito de eficácia organizacional, torna-se necessário recorrer ao uso do Modelo dos 

Valores Competitivos, desenvolvido por Quinn e Rohrbaugh (1983), numa tentativa de 

colocar alguma ordem na confusão gerada em torno do conceito de eficácia 

organizacional. Efectivamente, este modelo permite, segundo inúmeros investigadores 

como Duncan (1972), Robbins (1990), Zammuto e O´connor (1992); Deshpande et al. 

(1993), Altschuld e Zheng (1995), Bilhim (1996), Kalliat et al. (1999), Pounder (1999a, 

1999b, 2000a, 2000b, 2001 e 2002), Goodman et al., (2001), Leisen et al. (2002), 

Robbins e Mathew (2009), a identificação de quatro dimensões de eficácia 

organizacional, nomeadamente, a dimensão do processo interno, a dimensão das 

relações humanas, a dimensão dos objectivos racionais, e a dimensão do sistema aberto. 

Para além destes, faz-se referência a outra dimensão da eficácia organizacional 
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encontrada na literatura acerca da teoria organizacional, nomeadamente a dimensão 

eficácia política na qual, segundo Robbins (1990), Bilhim (2004), Ferreira at al. (1999), 

Fernandes (2007), o poder, a política e as relações do poder entre os grupos de 

interesses internos e externos constituem o tema central.    

 A segunda parte diz respeito à abordagem Sistémica da Cultura Organizacional 

num contexto geral. Apresentar, compreender e analisar as diferentes perspectivas em 

relação à cultura organizacional, as dimensões da cultura de uma organização e as 

influências da cultura nacional que têm impacto na eficácia nas organizações públicas. 

Para colocar alguma ordem em torno dos conceitos optou-se pela base de trabalho 

desenvolvida por Schein (1987,1992, 1997, 2001, 2004 e 2009). Esta base de trabalho 

considera a existência de sete dimensões no que diz respeito ao estudo da cultura 

organizacional designadamente, as dimensões de relação da organização com seu 

ambiente: A natureza da realidade e da verdade: A natureza da natureza humana: A 

natureza da actividade humana: A natureza dos relacionamentos humanos: A natureza 

do Tempo e a Natureza de Espaço e o seu possível impacto na eficácia das organizações 

pesquisadas. 

O Capítulo III diz respeito ao Contexto de Timor Leste e consiste na apresentação 

do nosso campo de análise designadamente análise às organizações públicas como 

órgãos do Estado em Timor-Leste, analisar as elites da administração do Estado que se 

atuam no âmbito dos ministérios, que classificamos aqui em quatro tipos: políticos, 

económicos, sociais e técnicos. Estes departamentos ministeriais são o núcleo 

privilegiado de actuação como universo de análise, e é aí que se encontram instituições 

analiticamente relevantes para a discussão deste trabalho da investigação. Estes 

ministérios contêm os diferentes serviços e organismos da administração (directa e 

indirecta, central e desconcentrada) do Estado.  

Ainda neste capítulo procura-se estudar, de forma limitada, a relação da cultura 

nacional com a cultura organizacional que tem um impacto na eficácia organizacional. 

Trata-se de uma interacção que envolve questões como a influência da cultura local 

sobre a organizacional e os possíveis choques culturais decorrentes. A compreensão 

deste relacionamento pode trazer benefícios na medida em que questiona pontos de 

conflito e levanta acções ou ajustes que os contornem. A cultura de cada país influencia 

fortemente a cultura das suas organizações e, consequentemente, o comportamento 

organizacional. Portanto, para ordenar o estudo em relação da cultura nacional com 

cultura organizacional que tem impacto na eficácia organizacional recorre-se a uma 
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abordagem antropológica. Nesta abordagem comparam-se os traços culturais nacionais 

com características culturais das organizações da administração pública timorense. Uma 

das possibilidades para a compreensão e embasamento das intervenções constrói-se a 

partir do impacto da cultura organizacional nas organizações públicas timorenses. Nesta 

faze recorre-se aos estudos de Taylor (1995, 1999), Piedade (2001), Hofstede (1991),  

Heady (2001),  Bedin & Castagna (2010).  

No capítulo IV - Desenho de Investigação. Explicamos o nosso modelo de análise 

e, com base na nossa questão de partida, apresentamos as hipóteses subjacentes ao 

nosso trabalho de investigação. Também é o momento em que, para além de 

caracterizarmos o nosso universo de estudo, apresentamos e analisamos o inquérito 

usado na investigação.  

Capitulo V – Apresentação e Discussão Dos Resultados. Neste capítulo procede-

se ao tratamento estatístico dos dados e à análise e discussão dos resultados. Para este 

efeito antes de abordar o tratamento estatísticos de dados, propriamente dito, faz-se uma 

brevemente referência à perspectiva de investigação, ao método e a técnica de recolha 

de informação. Por fim, com recurso a três pontos, apresentam-se os resultados obtidos 

através do tratamento estatístico. Esta fase inicia-se com a referência às especificidades 

da amostra, à dimensão de eficácia organizacional predominante e à caracterização da 

cultura organizacional.   

Finalmente, no capítulo VI apresentam-se as considerações finais. Neste ponto, 

procedemos à apresentação das principais conclusões do nosso trabalho. Apresentamos 

os principais resultados da investigação bem como algumas limitações que sentimos ao 

longo do trabalho. Finalmente identificamos algumas linhas de investigação futura. 

1.6. Conclusão do capítulo  

Este trabalho de investigação visa o estudo da eficácia organizacional e das 

características da cultura organizacional. Para levar a cabo tal tarefa, em primeiro lugar, 

conduz-se uma pesquisa bibliográfica e consequente revisão da literatura acerca das 

variáveis a estudar para, posteriormente, as situar no contexto do objectivo do estudo, 

ou seja, no âmbito das organizações públicas timorenses. Para a realização do estudo 

empírico torna-se necessária a construção de uma ferramenta de recolha de informação, 

isto é, do inquérito que foi apresentado directamente à população em estudo, 

nomeadamente, à gestão de topo das organizações públicas que possuem unidades 

orgânicas vocacionadas no governo; e aos dirigentes destas mesmas unidades.  
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Depois de recolhida a informação a partir da amostra definida aleatoriamente, 

procedesse ao tratamento dos dados. Para isso, em primeiro lugar, faz-se o estudo das 

características individuais; das características organizacionais; da eficácia 

organizacional dos diferentes domínios; dos actores organizacionais; das actividades 

principalmente no padrão das relações de trabalho e implementação da tarefa por esses 

mesmos actores; e das características do processo da cultura organizacional recorrendo, 

para o efeito, à estatística descritiva.  

Em segundo lugar, o estudo da eficácia organizacional das organizações públicas 

timorense é realizado com recurso a indicadores baseados em critérios do domínio da 

motivação, e do domínio da adaptação externa. Os dados recolhidos para cada um dos 

indicadores com recurso a escalas gradativas (Likert) que variam entre 1 (muito baixa) a 

5 (muito alto) permitem a avaliação da eficácia organizacional.  

Por fim, o estudo das características do processo da cultura organizacional, ou 

seja, das variáveis explicativas permite verificar, até que ponto, o modelo da cultura 

organizacional é valido, cientificamente, como explicação. Para além disso, interessa 

relacionar estas variáveis independentes com a eficácia organizacional (variável 

dependente) e verificar, em que medida, esta última é explicada por essas mesmas 

variáveis. Para verificar se existe ou não uma relação de dependência entre duas ou mais 

variáveis pode recorrer-se, segundo Maroco (2003), Pestana e Gageiro (2000, 2005), ao 

uso da análise de regressão. Neste tipo de análise verifica-se a existência ou não da 

relação de causa-efeito entre a variável dependente ou explicada (eficácia 

organizacional) e as variáveis independentes ou explicativas (fases da cultura 

organizacional). 
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CAPÍTULO II. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Eficácia Organizacional 

A eficácia organizacional foi e continua a ser o tema central da teoria e prática das 

organizações Altschuld e Zheng (1995), Winand et al. (2014). Este conceito serviu 

durante um século, como o tema unificador da investigação em gestão e desenho das 

organizações Thibodeaux e Favilla (1995), By (2005), Al-Haddad & Kotnour (2015) e 

Schumacher et al. (2016). Por outro lado, Vandenbosch e Huff (1997) ressalvam que é 

difícil descrever e quantificar o desempenho organizacional. É por essa razão que Lewin 

e Minton (1986) justificam, o facto de ainda não ter sido desenvolvida nenhuma teoria 

universal. Walton & Dawson (2001), Balduck (2009) e (Winand et al. 2014) reforçam 

essa ideia pois concluem que o conceito de eficácia organizacional tem sido muito 

problemático devido à sua natureza subjectiva e “abstracta”. A medida em que os 

indivíduos e os grupos, tais como proprietários, empregadores, clientes, fornecedores, 

accionistas, grupos de consumidores, governos, economistas, consultores de negócios, 

média e académicos, muitas vezes levantam diversas perspectivas na avaliação da 

eficácia organizacional de acordo com suas necessidades específicas. 

Apesar do interesse académico extenso pelo assunto, ainda há confusão e 

controvérsia sobre o que constitui a eficácia organizacional e como é que deve ser 

medida. A falta de uma definição universal complica neste problema. O conceito é 

complexo e pode ter significados diferentes para diferentes organizações, para a mesma 

organização em momentos diferentes ou para diferentes partes interessadas (Kirby, 

2005; Cameron, 2015). Acresce que, mesmo quando convergem a propósito do 

significado do conceito, os investigadores e os gestores não perfilham idênticas 

concepções acerca dos melhores critérios para medi-la Henri (2004), Walton e Dawson, 

(2001). As várias alternativas para medir a eficácia organizacional sugerem que esta 

significa coisas diferentes para pessoas diferentes Forbes (1998), Shilbury & Moore 

(2006) e Denison et al. (2014). 

Para Carvalho e Gomes (2000) a literatura não apresenta um consenso sobre a 

definição nem sobre quais os critérios para avaliar e dizer se uma organização é eficaz. 

Para uns a eficácia é sinonimo de produtividade, rentabilidade da organização, para 

outros ainda é a excelência, o sucesso, a qualidade e a criatividade.     

Em geral, quando se fala em eficácia organizacional existe a tendência geral de se 

equacionar a questão no contexto dos negócios. Por isso, os critérios de eficácia 
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baseiam-se e derivam de considerações económicas como a produtividade, a qualidade 

do serviço e o serviço de entregas. Parhizgari e Ronald Gilbert (2004) argumentam que 

existem diferenças significantes relativamente às medidas aplicadas entre as 

organizações privadas e para as públicas, comprovando com a ideia de que a eficácia 

organizacional varia de acordo com o ambiente e o contexto organizacional. Para Cullen 

e Calvert (1995), Conceição et al. (1998, 2003)  medir a eficácia no sector público é 

mais difícil do que no sector privado porque não existe um critério objectivo como o 

lucro. Herman e Renz, (2004) reforçam essa ideia pois concluem que a questão do 

sector público teoricamente é idêntica aos problemas inerentes nas organizações sem 

fins lucrativos (NPO). Estes autores realçam que a eficácia organizacional nas 

organizações sem fins lucrativos continua a ser um conceito impreciso. Basicamente 

estes autores apresentam 6 questões fundamentais que confrontam os interessados em 

pesquisar e melhorar a eficácia organizacional sem fins lucrativos. “What is nonprofit 

organizational effectiveness? Is program effectiveness the same as organizational 

effectiveness? Is overall nonprofit organizational effectiveness a reality waiting to be 

discovered by those looking for it? Will all those looking agree on what they have 

discovered? Do certain management practices generally promote greater 

organizational effectiveness (are there “best practices” and, if so, what are they)?” 

(Herman e Renz, 2004; Jacobs & Polito, 2012) argumentam que o sucesso das 

organizações sem fins lucrativos deveria ser medido pela forma com que servem os seus 

clientes e como administram as suas finanças.   

Com base no exposto, nesta parte pretende-se em primeiro lugar, explanar o 

conceito de eficácia organizacional e, simultaneamente, distingui-lo de outros como a 

eficiência, produtividade, entre outros. Posteriormente, de acordo com diversas fontes, 

define-se a base de trabalho que permite agrupar, segundo critérios bem definidos, as 

diferentes contribuições para o estudo das organizações e da sua eficácia. Desta forma, a 

estrutura nesta parte de revisão da literatura ganha forma, à medida que se aborda o 

conceito de eficácia organizacional, em diferentes contextos. Assim, sem a pretensão de 

se fazer um estudo demasiado exaustivo de todas as teorias organizacionais, faz-se 

referência aos contributos que parecem ser mais representativos por serem aqueles que 

mais são mais referidos na literatura científica, em particular na área de Ciência de 

Administração. 
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2.2. Conceptualização  

A eficácia organizacional é universalmente aceite como o maior objectivo da 

gestão Thibodeaux e Favilla (1995), Walton & Dawson (2001), ressaltam que a eficácia 

organizacional foi alvo de atenção de inúmeros autores, entre os quais se incluem 

economistas, consultores, gestores profissionais, empreendedores, professores de 

gestão, investigadores, políticos, entre outros. Para além disso, Altschuld e Zheng 

(1995) e Winand et al. (2014), a eficácia organizacional foi e continua a ser o tema 

central da teoria e prática das organizações. Thibodeaux e Favilla (1995, 1996) reforçam 

essa ideia pois concluem que a eficácia organizacional serviu durante um século como o 

tema unificador da investigação em gestão e desenho das organizações. Por isso, a 

eficácia organizacional é algo muito importante e também é uma questão central em 

todo o trabalho dos especialistas e investigadores que conduziram o estudo das 

organizações. No mesmo sentido, segundo (Cameron 1986:540), "todas as teorias da 

organização referem-se a uma concepção da diferença entre o desempenho de alta 

qualidade (eficazes) e o desempenho de baixa qualidade (ineficazes). Assim, eficácia 

está intrinsecamente ligada a toda a teoria sobre as organizações”. 

March e Sutton sitados por Charles Lusthaus et al. (2002: 94) afirmam que o 

retrato de variações no desempenho ou eficácia é um dos temas duradouros no estudo 

do desempenho organizacional. Assim, na opinião dos peritos, o conceito de eficácia e 

desempenho é incorporado em toda a teoria organizacional Bedein (1977), Cambell 

(1997) e Hitt (1988). O conceito de eficácia e desempenho foi sendo desenvolvido como 

resultado das críticas enfrentadas. Do ponto de vista teórico, a principal crítica vem da 

dificuldade de conceber a teoria das organizações que não inclua a construção de 

eficácia. A ideia da construção de eficácia deve ser entendida para que sejam explicadas 

as variações entre organizações. A consequência é que a crítica vem sempre com o 

desejo de melhorar a concepção, medição e avaliação da Davis & Boyd (2016) e 

Gathoni & Gachunga (2016). Mais do que isso, a confusão ao redor de cada concepção 

de eficácia é outra fonte de críticas. Neste caso recupera-se alguma da discussão em 

torno do conceito da eficácia organizacional, tendo em vista o debate sobre a forma 

como o conceito pode ser avaliado no contexto das organizações públicas. Apesar da 

existência de múltiplas perspectivas ser saudável e não limitadora, a avaliação empírica 

da eficácia organizacional torna-se difícil devido à inexistência de critérios universais 

que definam, claramente o que deve ser medido e como deve ser medido. Citando 
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Cameron (1986, 1984), Murdaugh, (1996) e Winand et al. (2010, 2014), afirmam que 

uma série de conflitos conceptuais que pode ocorrer provém da ambiguidade de 

entendimento e definição de eficácia organizacional, falta de compreensão de como 

medir a eficácia, e a disparidade nas definições que são utilizadas por profissionais e 

académicos. No entanto, neste momento há entendimento de que: (i) é necessária uma 

variedade de critérios de eficácia organizacional; (ii) esses critérios devem ser 

considerados como metas e objectivos; (iii) a escolha de modelos e critérios a utilizar 

deve ser flexível e adequada ao contexto, pois a definição, identificação de restrições e 

critérios de eficácia organizacional ainda são problemáticos; (iv) há também a ausência 

de uma teoria definitiva sobre o conjunto. De facto, a avaliação da eficácia 

organizacional feita com base em julgamentos subjectivos torna difícil, senão 

impossível, proceder a comparações, dos resultados obtidos. A subjectividade referida 

resulta essencialmente, de dois tipos de problemas. O primeiro diz respeito à selecção 

do tipo de critérios de eficácia organizacional e o segundo está relacionado com a 

origem dos critérios. Neste contexto segundo Fernandes (2007), existem seis aspectos 

sobre as quais se deve reflectir quando se pretende avaliar a eficácia organizacional, 

nomeadamente o carácter multidimensional, a orientação organizacional, a 

universalidade ou especificidade dos critérios, os domínios de actividade dos critérios, 

as características normativas ou descritivas dos critérios e os obstáculos à avaliação 

empírica.  

Cameron & Whatten (1983), Henri (2005) formulam sete perguntas importantes 

para delimitar e avaliar o modelo de eficácia. Essas perguntas representam uma fonte de 

pressão que motiva a análise, a melhoria e as críticas aos modelos da eficácia existentes 

e novos modelos que irão ser desenvolvidos, nomeadamente: (1) a eficácia está a ser 

medida na perspectiva de quem? (2) em que domínio de actividade está centrada a 

avaliação? (3) qual o nível de análise (e.g., individual, grupal, organizacional) que está a 

ser considerado? (4) qual o propósito da avaliação da eficácia? (5) qual o horizonte 

temporal considerado? (6) que tipo de dados estão a ser utilizados? (7) qual o referente 

perante o qual é avaliada a eficácia? A respostas a estas questões revela-se crucial. 

Sem ignorar as opiniões dos teóricos, a significação e a relevância da eficácia, 

usadas como variáveis de medição do trabalho organizacional, são baseadas na opinião 

de Henri (2005: 26), que afirma que a eficiência, eficácia, teste social, informações de 

referência são imprescindíveis para atingir a missão da organização e que podem 

potencialmente servir como medidas de desempenho. 
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Etzioni (1960, 1987) e Gonzáles et al. (2008) define eficácia organizacional como 

a capacidade de uma organização para alcançar os objectivos enquanto Robbins (1983) 

e Henri (2005)  entende a eficácia da organização como o nível de metas de curto prazo 

e metas de longo prazo da organização. Esse entendimento é coerente com a visão de 

Gross (1969) de que o conceito básico de uma organização é o estudo sobre as metas 

organizacionais. Mas Gross também observou que não há muitas pessoas que dão 

atenção especial para desenvolver um entendimento uniforme sobre as metas 

organizacionais. Assim, a eficácia que é demonstrada através da realização das metas 

organizacionais pode ser descrita como uma aspiração e esperança para todas as 

organizações. As metas organizacionais vão ser o centro das atenções, para que todo o 

potencial da organização (ideias, atitudes, acções) seja direccionado para alcançar os 

seus objectivos. 

Ao contrário do Etzioni e Robbins, Cameron (1986; 541) e Conceiçao et al. 

(1998) fazem notar que o conceito de eficácia organizacional não tem referência ao 

objectivo, ou seja, consideram que as características específicas deste sector de 

actividade conduzem, frequentemente, à definição de objectivos não quantificáveis ou 

metas. A eficácia organizacional é uma crença abstracta que é usada por indivíduos para 

interpretar a realidade que enfrentam. Portanto, a consideração de eficácia 

organizacional é feita com base nos valores e preferências dos indivíduos que lidam 

com uma determinada organização. 

Schmitt e Pulakos (1985) e Matthews (2011) consideram que a satisfação do 

trabalhador está relacionada com variáveis individuais e organizacionais de eficácia. Por 

outro lado, os políticos vêem no planeamento estratégico e nas interacções com a 

estrutura a solução para aumentar a eficácia. Numa perspectiva financeira, a eficácia 

organizacional pode ser equiparada ao lucro. Uline e Miller (1998) definem a eficácia 

organizacional como a capacidade da organização para mobilizar os seus centros de 

poder para a acção/produção e adaptação. Outros, como Ridley e Mendoza (1993), 

Smith Jr. (1997), Vandenbosch & Huff (1997) e Fernandes (2006) fazem referência ao 

erro comum que reside na confusão entre eficácia e eficiência. De facto, apesar de a 

eficiência ser essencial para o funcionamento eficaz da organização, uma organização 

pode ser eficiente sem ser eficaz. Por isso, uma aprofundada conceptualização da 

eficácia organizacional deve ir mais além do que a eficiência. Assim, para Grant (1999), 

eficácia implica flexibilidade, responsabilidade e a geração contínua de inovação. Por 

seu lado, Cameron (1985) faz a distinção entre qualidade, eficiência e excelência. Para 
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este investigador a qualidade é definida como a ausência de erros, enquanto a eficiência 

não é mais do que um rácio que mede a capacidade que a organização possui na 

transformação de inputs em outputs. A excelência está relacionada com os princípios de 

gestão, designadamente, o planeamento estratégico, a participação dos empregados e 

empowerment, a liderança democrática e a orientação para o cliente. 

No ponto da vista da perspectiva da teoria organizacional, a medição da eficácia 

organizacional consiste numa variedade de perspectivas, modelos ou abordagens. 

Cameron (1984: 276) revê os oito modelos de eficácia organizacional nomeadamente: 

(1) Modelo de Objectivo (Goal model). Uma organização é eficaz na medida em que ele 

realizasse suas metas estabelecidas. Além disso, conforme as criticas, como dependeria 

dos objectivos organizacionais, esta abordagem só seria útil na medida em que os 

objectivos fossem suficientemente claros e consensuais, limitados no tempo e 

facilmente mensuráveis (Cameron, 1986a). 

(2) Modelo do Sistema de Recursos (System resource model). Neste perspectiva 

uma organização é eficaz na medida em que a organização adquire os recursos 

necessários ou seja uma organização efectiva se preocupa com a dependência de 

recursos. Com enfoque na interacção da organização com seu ambiente, a eficácia 

organizacional seria definida como a habilidade da organização em explorar o ambiente 

na aquisição de recursos escassos e valioso. No entanto, este modelo seria útil somente 

quando existe uma clara conexão entre recursos e desempenho organizacional 

(Cameron, 1986a). 

(3) Modelo do Processo Interno (Internal Processes Model). A eficácia 

organizacional está associada com as características internas da organização, tais como 

o funcionamento interno, o fluxo de informações, a confiança, os sistemas integrados e 

o bom funcionamento. O modelo de processo interno é apropriado para processos e 

procedimentos internos que estão ligados às saídas. A organização seria considerada 

eficácia na medida em que não houvesse tenção interna, os membros fossem altamente 

integrados ao sistema, o funcionamento interno da organização fosse caracterizado pela 

confiança e benevolência entre os indivíduos e as informações fluíssem com facilidade 

entre os vários níveis da organização. Assim, este sistema seria considerado “saudável”. 

Este seria o modelo preferido quando houvesse uma ligação bem estabelecida entre 

processo organizacional e desempenho (Cameron, 1986ª).  

(4) Modelos Constituintes Estratégicos ou Satisfação dos Participantes (Strategic 

constituencies model). A eficácia seria a extensão em que todos os constituintes 
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estratégicos da organização estivessem minimamente satisfeitos (Cameron, 

1980,1986a). Deste modo, eficácia significava quão bem a organização respondesse às 

demandas de seus vários constituintes estratégicos (Cameron, 1980). Este modelo seria 

útil nas organizações em que os membros tivessem grande influência e a organização 

precisasse responder às suas demandas (Cameron 1986a). 

(5) Modelo dos Valores Competitivos (competing values approach). É uma 

tipologia que faz menção aos valores que competem entre si, reflecte-se aos dilemas 

inerentes ao próprio sistema organizacional. Este modelo mede a cultura focalizasse nos 

seus valores compartilhados. De acordo com o “Modelo dos Valores Competitivos” 

organização eficácia seria aquela em que os membros enfatizassem de modo diverso os 

diferentes critérios, de acordo com suas preferências. Este modelo seria útil quando a 

organização não tivesse clareza de seus próprios critérios ou os mudasse com o tempo 

de acordo com os interesses de seus membros.  

(6) Modelo de Legitimação (Legitimacy model). Para o modelo da “Legitimidade” 

a organização eficácia seria aquela que se engajasse em uma actividade legítima, 

apresentando a capacidade de sobrevivência ao longo do tempo. Este seria um modelo 

útil quando o foco principal de interesse recaísse sobre questões de sobrevivência, 

declínio e morte entre as organizações.    

(7) Modelo de Ineficácia (Fault-driven model). O modelo de ineficácia focaliza-se 

nos factores que inibem o desempenho. Concebe a organização como um conjunto de 

problemas e falhas. Considera que é mais fácil, rigoroso, consensual e benéfico 

identificar problemas e falhas do que critérios de eficácia. O modelo seria preferido 

quando a organização não tivesse clareza dos critérios de eficácia ou quando fossem 

necessárias várias estratégias para aumentar sua eficácia. 

(8). O Modelo do Sistema de Alto Desempenho (High Performing Systems 

Models), definia a organização eficaz como aquela considerada excelente em relação a 

outras organizações similares. Este seria o modelo mais adequado quando o objectivo 

fosse a realização de comparações entre várias organizações.  

Conclui que a eficácia dos diferentes modelos é necessária porque fornece uma 

perspectiva útil e diferente em diversas situações. Assim, pode-se dizer que o modelo 

alternativo a ser utilizado depende da liberdade dos investigadores em dar prioridade a 

modelos conceptuais que estão sujeitos ao contexto em que as pesquisas se efectuam. 

Com base nos estudos e análise de contrastes na eficácia organizacional, Yutcman 

& Seashore (1971) e Hassan (2011), afirmam que esta depende muito de como é que as 
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organizações exploraram o ambiente de recursos escassos e outros recursos valiosos 

para atingir as metas organizacionais. O trabalho de Mahoney e Weitzel sitados por 

Rios e Sánchez (2007),  sobre a eficácia é considerado relevante por ambos, porque 

compara a eficácia da comunicação entre dois modelos de organização. Baseado em 

estudos realizados junto de 84 gestores de 30 organizações, Yutcman e Seashore 

encontram 24 dimensões que determinam o nível de eficácia organizacional, ou seja, a 

flexibilidade, o desenvolvimento, a coesão, a supervisão democrática, a confiabilidade, 

a seleção, a diversidade, a delegação, a negociação, ênfase nos resultados, a equipa de 

coordenação, a descentralização, a compreensão de conflitos, o pessoal de planeamento, 

a supervisão de apoio, o planeamento, a cooperação, produtividade, comunicação, 

iniciativa e controlo (idem).  

As dimensões de eficácia organizacional mostram diferenças na determinação do 

grau de eficácia organizacional entre o modelo de organização empresarial e o modelo 

de organização de pesquisa e desenvolvimento. As dimensões do desenvolvimento, 

confiabilidade, a ênfase nos resultados, a descentralização, o planeamento, a cooperação 

e a substituição de funcionários nas organizações de pesquisa e desenvolvimento são 

mais eficazes do que nas organizações empresariais. 

Com base em estudos teóricos, as opiniões dos especialistas e os resultados destes 

estudos podem ser identificados diversos indicadores de eficácia organizacional, tais 

como: a produtividade, a qualidade do trabalho, a eficiência, o absentismo, a satisfação 

no trabalho, a motivação, o espírito ou a moral do trabalho, a supervisão, a solidariedade 

de trabalho, a adaptabilidade e flexibilidade, o planeamento e a realização de metas, o 

acordo entre as metas, as habilidades de relacionamento interpessoal, a comunicação e o 

gerenciamento das informações, a utilização do ambiente externo, a estabilidade, a 

qualidade dos recursos humanos, a participação, o treino e desenvolvimento, o 

desempenho no trabalho e a capacidade de aquisição de recursos (Robbins, 1990: 50-

57). 

 

2.3. Construção da Eficácia Organizacional  

Nos finais dos anos 70, alguns especialistas como Scott (1977), Seashore (1979) e 

Cameron (1979) tentam integrar a literatura sobre o desempenho organizacional. Para 

Scott (1977), os diversos critérios de desempenho podem ser reduzidos a três modelos 

básicos: o sistema racional, com foco mecanicista e instrumental; o sistema natural, com 
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foco orgânico e na manutenção do sistema; e o sistema aberto, com o foco na 

elaboração e manutenção do sistema. No modelo de sistema racional, a premissa é que 

as organizações são instrumentos logicamente desenhados para a consecução de 

objectivos específicos. A ênfase desse modelo, devido a seu viés mecanicista e 

instrumental, é no número de unidades produzidas em um dado tempo (produtividade) e 

no número de unidades produzidas com uma dada quantidade de unidades de recursos 

(eficiência). O modelo de sistema natural considera a função instrumental e as 

actividades requeridas para manutenção da organização. Desse ponto de vista orgânico, 

a atenção é focada em propriedades como moral e coesão. O modelo de sistema aberto 

inclui funções de elaboração e de manutenção de sistema. As actividades enfatizadas 

por esse modelo são adaptabilidade e aquisição de recursos. 

Seashore (1979:87) também propõe uma teoria de três modelos: de objectivos, de 

sistema natural e de processo decisório. O modelo de objectivos parece-se com o 

modelo racional; o modelo de sistema natural engloba os modelos de sistema natural e 

de sistema aberto de Scott (1977), visto que ambos estão relacionados à manutenção, ou 

sobrevivência da organização. Um modelo diferente é adicionado, o modelo de processo 

de decisão, cujo foco é a aquisição e gestão da informação, salientando o papel da 

informação e comunicação e sua relação com o desempenho organizacional. Nesse 

modelo, o desempenho é medido pelo grau em que a organização optimiza processos 

para obter, armazenar, recuperar, alocar, manipular e descartar informação. 

Cameron (1979) e Henri (2002)  também propõe uma estrutura de quatro 

modelos, consistindo dos modelos de objectivos, de recursos do sistema, de processos 

internos e de satisfação dos participantes. O modelo de objectivos é muito parecido com 

os modelos racional de Scott (1977) e de objectivos de Seashore (1979). O modelo de 

recursos do sistema é similar ao modelo de sistema aberto de Scott (1977). O modelo de 

processos internos parece-se com o modelo de processo decisório de Seashore (1979). O 

quarto modelo, satisfação dos participantes ou dos componentes estratégicos, é uma 

elaboração dos modelos de sistema aberto de Scott (1977) e de sistema natural de 

Seashore (1979). Neste modelo, a organização é vista como um sistema designado a 

satisfazer as expectativas dos indivíduos, como uma condição da sua própria 

sobrevivência.  

Miles (1980) identifica as cinco principais escolas de pensamento do desempenho 

organizacional: administração científica, relações humanas, sociotécnica, 

desenvolvimento organizacional e teoria económica clássica da empresa. O autor 
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classifica estas escolas em dois modelos: modelo de alcance de objectivos e modelo de 

sistemas; e propõe a convergência desses modelos um único, o modelo ecológico, no 

qual o desempenho organizacional é definido como a habilidade da organização de 

satisfazer minimamente as espectativas dos seus componentes estratégicos. Na 

perspectiva ecológica, a avaliação do desempenho é concebida como um processo 

contínuo, não estático.   

Van de Ven e Ferry (1980) esboçam e aplicam uma estrutura para conduzir 

avaliações contínuas dentro de organizações complexas, oferecem um modelo 

processual. O objectivo deste modelo é estabelecer um processo incremental para 

alcançar e manter, sucessivamente, altos níveis de desempenho. Análises são 

conduzidas em vários níveis na organização e são enfocadas por meio de cinco 

conjuntos de instrumentos de avaliação do desempenho, cada qual designado a medir 

várias características do contexto, da estrutura e do comportamento da organização, dos 

grupos de trabalho e das tarefas. 

Esta abordagem operacionaliza o conceito de componentes estratégicos do modelo 

ecológico de Miles (1980), permitindo a definição do desempenho organizacional para 

reflectir valores dos utilizadores (user-values) ao invés de valores dos especialistas 

(expert-values). Diferentemente das aplicações envolvendo levantamentos, os 

investigadores facilitam os esforços dos membros organizacionais na determinação de 

medidas globais de desempenho para a organização, em sua percepção ambiental, 

naquele ponto em seu ciclo de vida. Essa natureza situacional do desempenho 

organizacional é reconhecida por vários investigadores que sugerem a existência de 

múltiplos modelos do desempenho. 

Nos diferentes modelos ou maneiras de definir e medir o desempenho estão 

implícitas diferentes visões sobre a natureza das organizações. Em consequência, esses 

modelos reflectem consensos e conflitos. Cameron (1986b) sumariza as principais áreas 

de conflitos na avaliação do desempenho, que são típicas na literatura. 

Primeiro, os avaliadores seleccionam sempre arbitrariamente modelos e critérios 

nas avaliações do desempenho, fiando-se principalmente na conveniência. 

O autor descobre que 80% dos critérios usados nas avaliações do desempenho não 

coincidem com aqueles usados em outros estudos. A maioria dos critérios 

frequentemente utilizados é um único índice global de desempenho atribuído pelos 

respondentes dentro da organização. Muito da literatura sobre o desempenho continua a 
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relatar avaliações questionáveis e subsequentemente, suas generalizações, podem ser 

equivocadas ou erróneas. 

Segundo, os indicadores do desempenho seleccionados pelos investigadores são 

sempre muito limitados ou muito amplos, ou não se relacionam com o desempenho 

organizacional. Como os critérios apropriados do desempenho são difíceis de serem 

identificados, eles são substituídos por outros mais facilmente disponíveis. Porém, esses 

sinónimos ou aproximações (qualidade, produtividade, eficiência, processo de decisão, 

cultura inovação, responsabilidade ambiental) muitas vezes têm pouca ou nenhuma 

relação com o desempenho organizacional. 

Terceiro, os resultados são os tipos dominantes de critérios usados pelos 

investigadores para avaliar o desempenho, enquanto que os efeitos são mais 

frequentemente considerados nas decisões políticas e pelo público. Os efeitos das 

acções organizacionais são sempre tão complexos e diversos que avaliá-los é 

praticamente impossível. Assim, os investigadores limitam-se a considerar os resultados 

no estudo de desempenho, não os efeitos, apesar de, no contexto social, os efeitos serem 

mais importantes que os resultados. Cameron (1986b) também sumariza as áreas e as 

características consensuais entre a maioria dos investigadores que escrevem sobre 

desempenho. 

Primeiro, apesar da ambiguidade e da confusão em torno do tema, o constructo 

desempenho é central para a ciência das organizações e não pode ser ignorado em teoria 

e pesquisa. O desempenho está inerentemente ligado a todas as teorias organizacionais. 

Empiricamente, o desempenho é geralmente a variável dependente fundamental das 

pesquisas nas organizações. Estudos sobre as relações entre estrutura e ambiente, 

desenho e inovação, ou adaptação e incerteza, por exemplo, são importantes porque os 

seus resultados conduzem ao desempenho organizacional. Na prática, consumidores, 

clientes, fornecedores de recursos, gestores, consultores, accionistas e outros membros 

da organização estão continuamente em face de julgamentos sobre desempenho. 

Segundo, dado que nenhuma conceptualização de organização é abrangente, 

nenhuma conceptualização de desempenho organizacional é também abrangente. Com 

as metáforas (dos sistemas abertos da biologia, dos contractos sociais da ciência 

política, dos custos da transacções da economia) que descrevem uma organização 

mudam, a definição, o modelo apropriado de desempenho organizacional e os critérios 

de desempenho também mudam. 
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Terceiro, consenso em relação ao melhor, ou suficiente, conjunto de indicadores 

do desempenho organizacional é difícil de se obter; os critérios são baseados em valores 

e em preferências de indivíduos; e, não existem limites especificáveis do constructo. 

Constructos, por definição, não têm objectivos referentes. Eles são abstracções mentais 

usadas por indivíduos para interpretar sua própria realidade. Julgamentos sobre o 

desempenho são baseados nos valores e nas preferências individuais, que variam e são 

frequentemente contraditórios. As preferências são difíceis para os próprios indivíduos 

identificarem de forma precisa. Muitas vezes há grande diferença entre o que eles dizem 

preferir e o quê o comportamentos deles sugere que preferem. É comum, nas 

organizações, os indivíduos preferirem, ao mesmo tempo, crescimento e estabilidade, 

eficiência e flexibilidade, altos investimentos em capital e altos retornos para os 

accionistas, autonomia e controlo. 

Por fim, modelos diferentes de desempenho são úteis para a investigação em 

diferentes circunstâncias; e sua utilidade depende dos propósitos e das restrições 

colocadas na investigação do desempenho organizacional. Nenhum modelo cobre todas 

as contingências ou se aplica a todos os cenários. Cada um tem o seu próprio foco e 

forças. Como não existe um único modelo ou conjunto de critérios para o desempenho 

organizacional, não pode haver uma única teoria sobre desempenho. Isso não implica 

que múltiplas teorias não possam ser desenvolvidas para certos modelos de 

desempenho, mas apenas que variáveis e relações relevantes para um modelo podem 

não ser aplicáveis a outros. 

Os esforços para integrar a literatura sobre desempenho organizacional reflectem 

consensos e desacordos. No entanto, devido a falta de consenso em torno do conceito, 

torna-se necessário recorrer ao Modelo dos Valores Competitivos, desenvolvido por 

Quinn e Rohrbaugh (1983), numa tentativa de colocar alguma ordem na confusão 

gerada em torno do conceito da eficácia organizacional. Efectivamente, este modelo é 

particularmente interessante pois, segundo inúmeros investigadores como Robbins 

(1990), Zammuto & O´Connor (1992), Altschuld & Zheng (1995), Kalliat et al. (1999), 

Pounder (2001, 2002), Goodman at al. (2001) e Fernandes (2005, 2006)  permite a 

identificação de quatro dimensões de eficácia organizacional, nomeadamente, a 

dimensão do processo interno, a dimensão das relações humanas, a dimensão dos 

objectivos racionais, e a dimensão do sistema aberto. Para além destes, faz-se referência 

a outra dimensão da eficácia organizacional encontrada na literatura acerca da teoria 

organizacional, nomeadamente a dimensão eficácia política na qual, segundo Robbins 
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(1990), Bilhim (2004) e Ferreira at al. (1999), o poder, a política e as relações do poder 

entre os grupos de interesses internos e externos constituem o tema central. 

A complexidade em volta do conceito é de tal ordem que o recurso ao Modelo dos 

Valores Competitivos tornou-se imprescindível, não só para a exploração do conceito, 

mas também para o desenvolvimento deste próprio trabalho de investigação. 

Efectivamente, o uso deste modelo permitiu identificar quatro dimensões de eficácia 

organizacional: a dimensão dos objectivos racionais, a dimensão do processo interno, a 

dimensão das relações humanas e a dimensão do sistema aberto. No entanto, este 

modelo não se esgotou na totalidade, segundo as dimensões de eficácia que podem 

encontrar-se na literatura sobre gestão. Por isso, para além das dimensões contidas no 

modelo, foi necessário recorrer as outras dimensões que pudessem incluir uma 

abordagem de eficácia mais recente e que, simultaneamente, enfatizasse o poder dos 

intervenientes. Para este efeito, desenvolveu-se um ponto no qual a metáfora política 

está subjacente a uma nova forma de olhar para a organização, nomeadamente a 

dimensão política e uma outra dimensão de ineficácia organizacional que se foca nos 

factores que dificultam o sucesso do desempenho organizacional. 

Com base no exposto, nesta parte pretende-se explanar as seguintes dimensões de 

eficácia organizacional.  

2.3.1. Dimensão dos Objectivos Racionais (The goal model) 

É o modelo mais antigo e o de maior destaque na literatura especializada. Os 

objectivos organizacionais são variáveis importantes no estudo do desempenho. Um 

objectivo é uma situação desejada que a organização procura atingir e pode servir de 

parâmetro para avaliar o seu desempenho. 

A maior parte da teoria clássica das organizações pode ser classificada neste 

modelo. De acordo com Weber (Gerth e Mills, 1958), a burocracia é definida como uma 

organização que é um meio de alcançar os seus objetivos públicos através de acções 

racionais. Fayol, Taylor, Gulick e Urwik (1958;132) reforçam essa ideia pois concluem 

que a organização deve ser estruturada de forma a atingir os objectivos dos proprietários 

que estão fora da organização. Neste caso também foram apoiados por especialistas 

como Etzioni (1975:109-120) Price (1968,1972) e Steers (1975: 87) concordam que a 

eficácia de uma organização depende da realização dos seus objetivos. Este modelo 

oferece um caminho sistemático para avaliar a eficácia de uma organização, inclusive 
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pode ser utilizado para reconhecer diferentes perspectivas quanto aos objectivos dos 

grupos constituintes internos  Daprono et al. (2008). 

Perrow (1979: 87) argumenta que o objectivo da organização é composto por 

objectivos comuns e objectivos operacionais. Na realidade, o modelo de objectivos 

racionais continua a dominar a literatura sobre a eficácia organizacional (Richard,1980: 

536-545). Os especialistas deste modelo concordam que a maioria das organizações, 

especialmente as organizações de grande porte, tendem a ter objectivos múltiplos e 

conflituantes e que há um conflito entre os objetivos comuns e as metas operacionais. 

Perrow (1979: 120) afirma que os objetivos gerais são deliberadamente vagos porque há 

uma tendência para definir as metas organizacionais sempre em coesão com a aceitação 

do público. Além disso, Mohr (1982: 220) ilustra que existe dificuldade na 

operacionalização das metas organizacionais. O autor diz que é impossível obter ou 

criar uma escala geralmente aceite para medir o alcance de metas quantitativamente 

diferentes, como moral e produtividade. 

Entre as críticas e deficiências quanto a este modelo estão. Os critérios de eficácia 

são especialmente ambíguos nas organizações que não possuem clareza quanto clareza 

quanto os seus objectivos; o modelo não é capaz de agregar a complexidade, difusão e 

mudança das metas; as metas como valor ideal não permitem uma avaliação da 

realidade e não podem ser obtidas de forma arbitrária ou individual, devem ser obtidas 

através de um constructo social (Cameron, 1978; Etzioni, 1960; Yuchtman & Seashore, 

1967; Mathews, 2011). 

Com base nas discuções exposto, pode-se concluir que o modelo dos objectivos 

racionais enfatiza a formulação de objectivos, planeamento, avaliação e produtividade. 

A vantagem deste modelo na avaliação da eficácia da organização prende-se com o 

facto de na sua base estar o desejo da organização e não os desejos pessoais dos 

avaliadores. No entanto, a objectividade desta abordagem é questionável, porque está 

baseada na ideia de que a maioria das organizações têm objectivos bem definidos 

ignorando os objectivos comuns que foram criados muitas vezes são deliberadamente 

vagos.   

Este modelo é o mais antigo e um dos modelos mais amplamente aplicados no 

estudo da eficácia organizacional. Existem diversas variações do modelo dos objectivos 

racionais (the goal model), mas a maioria dos investigadores aceita a definição de 

Etzioni (1960:245) de que a eficácia é o grau em que uma organização realiza os seus 

objetivos. Quanto mais próximos os resultados forem das metas da organização, mais 



25 

eficaz é a organização (Cameron, 1980). Este modelo assume que as organizações têm 

metas claras e identificáveis e que os objectivos são estáveis ao longo do tempo e 

mensuráveis. No entanto, este modelo assenta em várias premissas que, na teoria 

organizacional, têm sido consideradas problemáticas (Herman & Renz, 1999; Bilhim, 

2006): (1) as organizações têm objectivos; (2) estes objectivos podem ser 

identificados/descobertos; (3) os objectivos abstractos podem ser convertidos em 

medidas específicas e objectivas; (4) os dados relevantes para estas medidas podem ser 

coligidos, processados e aplicados de modo apropriado e atempado. Muitos 

investigadores questionam a abordagem puramente económica do modelo dos 

objectivos.  

Pelo exposto, esta dimensão de eficácia organizacional assenta numa cultura que 

pode classificar-se, segundo Goodman et al. (2001), de racional na medida em que, 

apesar de encerrar aspectos comportamentais, parte dos princípios da gestão enunciados 

pelos clássicos. Neste caso, o planeamento, a clareza na definição de objectivos, a 

eficiência e o desempenho são factores determinantes da eficácia organizacional porque, 

segundo Kalliath et al. (1999), são valores capazes de suportar a produtividade e a 

realização de objectivos. Ou seja, uma organização é eficaz na medida em que consegue 

atingir um determinado número de objectivos. Segundo Anspach (1991), para que a 

eficácia organizacional possa ser medida de forma consistente é conveniente que os 

objectivos sejam definidos concretamente o que, por sua vez, permitirá o 

desenvolvimento de critérios mensuráveis que possibilitam verificar, em que medida, 

esses objectivos foram atingidos. 

No contexto da abordagem de objectivos, o desempenho é basicamente definido 

em termos do grau ou medida da eficácia organizacional. Uma organização é eficaz 

quando alcance os objectivos fixados. Contudo essa abordagem reconhece que o 

desempenho pode ser influenciado por aspectos do ambiente e da estrutura interna da 

organização. No entendimento de Friedlander e Pickle (1968) as organizações encontra-

se em ambientes com o qual se relacionam, não apenas com o seu ambiente interno, mas 

sim com todos os sistemas internos e externos onde elas estão envolvidas. Assim, o 

modelo dos objectivos racionais falha ao não considerar o ambiente externo das 

organizações e os impactos positivos ou negativos na mesma causa pelas actividades 

destas organizações. 

Outra deficiência no modelo apontada por Carvalho e Gomes (2000) é que a 

organização pode estar satisfeita com os lucros que gerou, deixando de reconhecer que 
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poderia gerar maior retorno com uma melhor utilização de seus meios. Desta forma, a 

abordagem de objectivos parece muito mais um obstáculo do que uma ajuda para 

melhor compreensão da eficácia organizacional (Yuchtman &Seashore, 1967). 

2.3.2. Dimensão das Relações Humanas  

Esta abordagem, de carácter mais humanista, surgiu na década de 1930, 

precisamente como uma reação de forte oposição à abordagem económica e 

mecanicista. Por esta razão, o fator humano assumiu especial relevância, prevalecendo o 

homem social sobre o homem económico. De facto, segundo Tannenbaun (1992;142), a 

abordagem humanista pretende perceber as reações das pessoas nas organizações, os 

seus conflitos, ajustamentos, motivações, satisfações, insatisfações e de que forma essas 

reações afetam o desempenho geral ou a eficácia da organização.  

Com base no resultado da experiência de Hawthorne, levada a cabo por Mayo e os 

seus associados (1933), que, essencialmente, pretendeu determinar o efeito dos fatores 

físicos na produtividade, foi possível averiguar que a mudança das condições de 

trabalho provocava resultados inesperados que apenas poderiam ocorrer devido a fatores 

psicológicos como a motivação dos trabalhadores e o estilo de liderança. Por esta razão, 

o autor decidiu verificar a importância desses fatores na produtividade. Efetivamente,  

Mayo concentrou-se nos aspetos emocionais e sociais dentro de uma organização, 

principalmente  na importância do papel de pequenos grupos de trabalho, normas e 

padrões de comportamento no emprego que não estão formalmente planeados 

(Roethllisberger e Dickson, 1947; Mayo, 1933). De acordo com Friedlander e Picle, 

(1968; 289-304), as características dos comportamentos e atitudes dos indivíduos nos 

pequenos grupos podem ser usadas como indicadores na eficácia organizacional. Este 

modelo também enfatiza a liderança e o comportamento organizacionais. De acordo 

com Barnard (1968: 240), é problematicamente difícil equilibrar os objetivos da 

organização com os objectivos pessoais. O autor argumenta que a compreensão da 

função da liderança de natureza executiva pode facilitar a colaboração numa 

organização. McGregor (1960) ressalva que a tarefa importante da liderança é organizar 

a fim de facilitar aos membros o alcance dos seus próprios objetivos e 

concomitantemente fazer com que a própria organização atinja também as suas metas.  

Por outro lado, a Escola do Comportamento Organizacional surge no final da 

década de 40 do século passado devido ao clima social e intelectual que centrou o seu 

interesse nas pessoas e no seu comportamento. Naquela altura, segundo Leary (1996), 
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psicólogos como Allport, Maslow, McLelland, Murray e Rogers realçavam o potencial 

de crescimento positivo do caráter humano. Na realidade, os teóricos comportamentais 

devotam toda a sua energia aos estudos comportamentais, deixando em segundo plano 

os aspetos estruturais. De acordo com Williams et al., (2002), o comportamento 

organizacional diz respeito à atividade relacionada com o trabalho e, por isso, contribui 

para o aumento da eficácia organizacional, de modo que o comportamento está 

dependente do conteúdo da função, das sanções e dos incentivos previamente 

acordados. 

Maslow (1954) e Herzberg (1974), nos resultados da sua pesquisa focam-se na 

motivação dos funcionários da organização. A teoria das necessidades básicas de 

Maslow (1954) propõe que os seres humanos possuem cinco categorias de 

necessidades, por ordem hierárquica de importância: as fisiológicas (comida, água, ar, 

entre outros), a segurança (segurança física e segurança económica), o amor e a 

pertença (conquista, realização, reconhecimento e aprovação dos outros), a estima 

(respeito dos outros e pelos outros), e a auto-realização (desejo de realizar-se ao 

máximo). De acordo com esta teoria, cada ser humano procura satisfazer estas 

necessidades no quotidiano, começando pelas fisiológicas, que uma vez satisfeitas, são 

substituídas pelas de segurança, seguindo assim a sequência até ao topo da hierarquia, a 

auto-realização. Ainda em relação à teoria da hierarquia das necessidades, Maslow 

(1943) defende a ideia de que a motivação depende do estado das necessidades em que 

um trabalhador se encontra. Desta forma, segundo Seath (1993), Maslow pôs em 

evidência a carência do trabalhador em termos da satisfação das suas necessidades 

primárias e, posteriormente, das suas necessidades secundárias. Neste caso, se os 

trabalhadores têm de satisfazer as suas necessidades de sobrevivência, os incentivos 

financeiros podem ser um motivador forte. 
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No entanto, para além das recompensas financeiras, o trabalhador aspira a outros 

sinais de reconhecimento, como se pode ver na figura 1:  

Figura 1 – Teoria das Hierarquias das Necessidades 

 

De acordo com Wicker et al. (1994), as necessidades primárias revestem-se de um 

carácter de maior urgência e prioridade do que as secundárias. Barling e Fincham 

(1979) argumentam que os indivíduos que se auto-realizam são, para Maslow, 

indivíduos física e psicologicamente saudáveis. Neste caso, Tobacyk e Miller (1991) 

alegam que o conceito de necessidades primárias e secundárias se pode manifestar 

através do maior ou menor grau de abertura do individuo face a estímulos externos. 

Apesar da distinção entre estas necessidades, Farmer (1984) argumenta que os dois 

tipos se revestem de um carácter contínuo que pressupõe a liberdade e o conhecimento. 

Apoiado nos trabalhos pioneiros de Maslow, Frederick Herzberg desenvolveu a Teoria 

dos Dois Factores. De acordo com esta teoria os comportamentos das pessoas no 

trabalho depende, essencialmente, de factores motivacionais (factores intrínsecos ou 

satisfacientes) e de factores higiénicos (factores extrínsecos ou insatisfacientes). 
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A figura 2 permite reter os aspectos essenciais das descobertas de Herzberg, 

sintetizadas na sua Teoria dos Dois Factores:  

 

Figura 2: Teoria dos Dois Fatores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Bartol e Martin (1998:387).  

 

 

Em relação à teoria hierárquica das necessidades, os factores higiénicos 

correspondem às necessidades primárias. Neste caso, contrariamente ao que Maslow 

defendia, quando verificamos os factores indicados em Herzberg et al. (1959), os 

trabalhadores apenas passam de um estado de insatisfação para um estado de não 

satisfação. Na figura 2, apenas quando verificados os factores motivacionais se 

consegue atingir a satisfação dos trabalhadores. Estes factores estão relacionados com o 

conteúdo do cargo, por isso, estão sob o seu controlo.   

Apoiando-se no estudo da motivação, Vroom (1964) desenvolve a teoria das 

expectativas. O autor argumenta que a motivação dos trabalhadores depende de três 

tipos de expectativas: (1) a expectativa do valor da actividade, normalmente 

relacionado com o que a sociedade pensa; (2) a expectativa do equilíbrio entre esforço 

e compensação, que está relacionado com a possibilidade da organização poder alterar 

a remuneração da produtividade; (3) a expectativa do desempenho, questão associada à 

motivação individual e às suas capacidades.     

Por outro lado, McGregor (1960) afirma que uma das tarefas principais da 

liderança é a organização de uma organização a fim de que os seus funcionários 

consigam atingir os seus objectivos pessoais e concomitantemente fazer com que a 

própria organização atinja também as suas metas. Neste caso, o autor apresenta dois 

estilos de liderança alternativos assentes em pressupostos acerca dos funcionários, 
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designadamente o da teoria X e o da teoria Y ( apud Jones 1997; Dinesh e Palmer 

1998). Na realidade, estas teorias demonstram que, segundo os gestores, os 

trabalhadores podem evidenciar dois comportamentos completamente antagónicos. 

Apresentam-se no quadro seguinte as premissas das teorias X e Y. 

 

Quadro 1 - Pressupostos da Teoria X e Y 

Teoria X Teoria Y 

-São avessos ao trabalho; 

-Têm de ser obrigados, controlados e 

punidos; 

-evitam as responsabilidades, preferem 

ser dirigidos; 

-não são ambiciosos, apenas querem 

segurança. 

-apreciam o trabalho; 

-São auto-controlados e auto-disciplinados; 

-são responsáveis e capazes; 

-têm imaginação e criatividade; 

-utilizam as suas capacidades e 

potencialidades apenas parcialmente. 

Fonte: Jones (1997) e Dinesh & Palmer (1998) 

 

No quadro 1 pode observar-se que na teoria X os trabalhadores são considerados 

como pouco esforçados e, que na ausência do controlo externo não trabalham de forma 

útil. Por esta razão, esse estilo de liderança baseia-se numa perspectiva económica ou 

mecanicista própria da dimensão de eficácia a que se refere o ponto Processo Interno. 

Na teoria Y passa-se exactamente o oposto, pelo que o estilo de liderança a adoptar deve 

basear se na democracia ou, pelo menos, deve ser mais aberto e dinâmico no sentido de 

perceber as motivações dos trabalhadores e, através da satisfação das suas necessidades, 

permitir o aumento da eficácia organizacional. 

Segundo Zammuto & O’Connor (1992), Altschuld & Zheng (1995), Kalliath et al. 

(1999) e Pounder (1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2001 e 2002), na dimensão humana de 

eficácia, a formação, coesão e moral são factores determinantes para o desenvolvimento 

dos recursos humanos, ou seja, a existência de recursos humanos com formação 

adequada, competência, boa capacidade de relacionamento e de trabalho em grupo, 

aliada à ausência de conflitos e a uma moral elevada, parecem ser factores fundamentais 

que permitem satisfazer as necessidades dos trabalhadores e, por conseguinte, aumentar 

a eficácia organizacional. 

Por outro lado, Likert (1961,1967),  na sua pesquisa, conclui que um líder que tem 

sucesso na eficácia do planeamento, coordenação e fornecimento de instalações para 
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facilitar o trabalho dos funcionários geralmente lida sabiamente e dá-lhes autonomia 

para tomar as suas próprias decisões sobre o trabalho e para definir o andamento do 

mesmo. Lawler e Porter (1967: 20-28) argumentam que a eficácia individual dos 

gestores depende das recompensas intrínsecas e extrínsecas e também dos desejos dos 

trabalhadores. Estes autores também salientam que a satisfação é mais um resultado do 

desempenho no trabalho. 

O Modelo das Relações Humanas pode ser resumido como um modelo que 

enfatiza o papel da liderança, do desenvolvimento de recursos humanos, dos aspectos 

informais e do comportamento organizacional. De acordo com este modelo, os 

membros da organização são tratados como seres humanos e não como meios de 

produção como sucede no modelo de objectivos racionais. No entanto, este modelo 

também tem as suas desvantagens. De acordo com Robey (1982), este modelo tem 

tendência a ignorar aspectos macro-organizacionais (a totalidade da organização), 

focando-se meramente no aspecto humano da organização. 

2.3.3. Modelo de Sistema Aberto 

A abordagem do modelo de sistema aberto foi desenvolvida por Seashore e 

Yuchtman (1967). Este modelo nasceu como uma alternativa para superar as limitações 

do modelo de objectivos racionais. Diversas variações com ênfase específica na 

abordagem de sistemas foram desenvolvidas, como por exemplo em Georgopolous & 

Tannenbaum (1957) e Steers (1975). Em geral, o modelo de recursos do sistema aberto 

de Yuchtman e Seashore (1967) é amplamente aceite como a principal abordagem da 

eficácia organizacional dentro dos modelos de sistemas. A eficácia é definida como a 

capacidade da organização para explorar o seu ambiente na aquisição de recursos 

escassos e valorizados para sustentar o seu funcionamento. As organizações são eficazes 

quando conseguem adquirir os recursos necessários do ambiente externo. Neste caso, 

Katz e Kahn (1967) reforçam essa ideia e argumentam que a organização é vista como 

um sistema social aberto no qual a eficácia organizacional se relaciona com a 

necessidade de sobrevivência da organização. Por essa razão, o conceito da eficácia 

organizacional depende da maximização de qualquer forma de rendimento que a 

organização gera. Estes autores ressalvam que o paradigma básico do modelo de 

sistemas é composto por: entrada (input), transformação (transformation) e saída 

(output). A entrada (input) inclui todos os factores necessários do ambiente da 

organização, nomeadamente: financeiros, humanos, matérias-primas e equipamentos. 
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Essas entradas (input) são modificadas numa variedade de saídas (output) por meio de 

um processo de transformação. Por sua vez, a saída é retornada para o ambiente externo. 

Cameron (1980), Robins (1990) e Altschuld & Zheng (1995) reforçam esta ideia e 

afirmam que o processo organizacional envolve pelo menos quatro componentes 

principais: os inputs, a operação de transformação, os outputs e o feedback, que está 

directamente relacionado com a sua sobrevivência e eficácia. Este modelo baseia-se no 

pressuposto de que as organizações dependem das trocas entre resultados dos serviços 

ou bens produzidos pela organização com o seu ambiente, a fim de sobreviver (Robey, 

1982).   

Por outro lado, Wexley e Yukl (1964: 149) argumentam que o ciclo de 

sobrevivência de uma organização depende do processo de transacção com o seu 

ambiente, ou seja, a sobrevivência da organização depende da relação entre a entrada 

(input) e a saída (output). Neste caso significa que uma organização deve receber do seu 

ambiente pelo menos uma quantidade idêntica ao valor gasto com o processo de 

transformação de inputs em outputs, designadamente para a sua própria sobrevivência.   

Os especialistas da teoria ecológica das populações organizacionais argumentam 

que o crescimento e a morte das organizações são influenciados por condições 

ambientais Aldrick, Howard. E. (1978: 223) e Hannan & Freeman (1977a: 929-964). A 

visão "ecologia da população" coloca a teoria da evolução de Darwin no centro da 

análise organizacional. Em essência, o argumento é o seguinte: para sobreviver, as 

organizações, como organismos existentes na natureza dependem da sua capacidade de 

adquirir um suprimento adequado de recursos necessários para sustentar a sua 

existência. Elas têm que enfrentar a concorrência de outras organizações e, uma vez que 

outros recursos em geral são escassos, somente os mais aptos sobrevivem. A natureza, 

quantidade e distribuição das organizações em dado momento dependem dos recursos 

disponíveis e da concorrência dentro e entre diferentes espécies de organizações, 

tornando o ambiente o factor crítico na determinação de quais organizações têm sucesso 

e quais fracassam, “seleccionando” os concorrentes mais fortes através da eliminação 

dos mais fracos.  

 Outros especialistas na teoria da dependência dos recursos como Pfeffer e 

Salancik (1978: 90) reafirmam a importância do ambiente externo, pois é aí que existem 

os recursos necessários à sobrevivência da organização. Também sublinham que as 

organizações são influenciadas pelo ambiente, mas igualmente destacaram a 

importância do processo político na tomada de decisão de uma organização, bem como 
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a estratégia de ajustamento interno na estrutura organizacional em termos de relação 

com o ambiente externo. Segundo Aldrick (1978: 224) e Freeman (1977: 930), nem 

todas as organizações têm competência suficiente para modificar e controlar o seu 

ambiente externo. Para reforçar essa ideia, segundo Crozier citado por Bilhim (1996), as 

organizações competem entre si para adquirir recursos, razão pela qual dependem dos 

agentes que atuam no ambiente externo. 

A teoria institucional de Selznick (1948) vai mais além na medida em que 

sublinha que a organização faz parte da sociedade. Trata-se da procura da legitimidade 

social que permite à organização sobreviver. Nesta perspectiva, a sobrevivência 

depende não só da capacidade que a organização possui ao nível da captação de 

recursos (inputs), mas também da aceitação que os seus produtos e/ou serviços (outputs) 

têm por parte das sociedades nas quais as organizações atuam.  

Thompson (1967), Lawrence & Lorsch (1969) e Henry Mintzberg (1979) 

argumentam que a eficácia da organização é uma função que corresponde ao desenho da 

organização (diferenciação e integração) e que está estreitamente relacionada com a 

tecnologia e o ambiente. Por outro lado, há outros autores que se concentram na 

realização sobre a diferença entre a gestão do recursos e o alcance dos objectivos como 

critérios de eficácia organizacional (Etzioni, 1960: 120; Hirsch, 1975: 327-344;  Steers, 

1975: 547-557). Por outro lado, Katz e Kahn (1967), Yuchtman & Seashore (1967) 

concentram-se no estudo da capacidade da organização para competir na obtenção de 

recursos escassos e valiosos do ambiente, a fim de sobreviver. Para Levin (1979) e 

Cameron (1983), o foco deve incidir sobre a resposta estratégica às condições de 

declínio e à forma pela qual uma organização pode sobreviver satisfatoriamente se 

houver uma redução no orçamento e na gestão de recrutamento dos funcionários. 

Por outro lado, Savoie e Morin (2001) consideram que este modelo de eficácia 

reflecte o grau pelo qual a estabilidade e o crescimento da organização são assegurados. 

Para estes autores, há três preocupações que devem estar presentes no espírito dos 

membros da organização: a melhoria permanente da qualidade dos produtos e serviços; 

a manutenção da competitividade; e, por fim, a satisfação dos constituintes (clientes, 

fornecedores, accionistas e credores). 

No quadro 2 mostram-se os critérios e indicadores relativos que poderiam 

designar-se de conceção sistémica de eficácia. Segundo os autores supra mencionados, a 

legitimidade organizacional deve ser baseada em critérios de respeito pela 

regulamentação, de responsabilidade social e de responsabilidade ambiental: 
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Quadro 2 – Critérios e indicadores de Eficácia Sistémica 

Fins Critérios Indicadores 

Sobrevivência  

Qualidades dos produtos e 

serviços 

Número de devoluções  

Número de queixas feitas 

pelos clientes 

Competitividade 

Custos de produção 

Nível de retorno por setor 

de atividades 

Nível de exportaçao de 

serviços 

Quota de mercado 

Satisfação dos clientes 

Nível de vendas 

Soma dos retornos da 

organização 

Taxa de crescimento de 

clientes 

Frequência do não 

cumprimento dos prazos de 

entrega  

Satisfação dos fornecedores Qualidade dos acordos 

Satisfação dos acionistas 

Benefício por ação 

(privados) 

Equilíbrio orçamental 

(público)  

Satisfação dos credores 
Rácio de endividamento 

Rotação do ativo circulante 

Revitalização, 

preservação e 

valorização do ambiente 

físico, económico, social 

e cultural    

Respeito pela regulamentação  
Montante das coimas por 

Infrações  

Responsabilidade social 

Montante de donativos 

beneficentes  

Experimentação de 

produtos em animais    

Contribuição para a 
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realização de serviços e 

atividades comunitárias   

Transparências das 

políticas e programas 

sociais   

Vantagens sociais 

respeitantes á família 

(licença de maternidade, 

creche, entre outros) 

Repercussões económicas 

sobre a comunidade 

(salários, empregos diretos 

e indiretos) 

Número de membros de 

minorias em cargos de 

direção 

Grau de implicação na 

produção de armas 

ofensivas 

Nível de atividades com 

países à margem da ONU 

Responsabilidade ambiental 

Proteção da biosfera  

 

Emprego sustentável dos 

recursos naturais 

Redução e eliminação dos 

lixos 

Emprego inteligente da 

energia 

Redução dos riscos 

Marketing dos produtos e 

serviços de segurança 

Compensação pelos danos 
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causados 

Transparências aos perigos 

potenciais e incidentes 

Número de acidentes ou de 

crises ambientais 

Eficácia das medidas 

preventivas postas em 

prática   

Fonte: Adaptado de Savoie e Morin (2001) 

2.3.4. Modelo de Sistema Interno.  

O modelo de sistema interno no processo organizacional é a abordagem da 

eficácia recorrendo à metáfora mecanicista. Os defensores deste modelo argumentam 

que os modelos existentes de eficácia organizacional não incluem os determinantes da 

saúde e sucesso organizacional. Os processos pelos quais as organizações articulam 

preferências, percebem pedidos/exigências e tomam decisões são vistos como critérios 

de eficácia (Pfeffer, 1977). A eficácia organizacional está associada com às 

características internas da organização, tais como o funcionamento interno, o fluxo de 

informações, a confiança, os sistemas integrados e o bom funcionamento (Cameron, 

1980; Shilbury & Moore, 2006; Carvalho, 2007; Mattheuws, 2011). O modelo de 

processo interno é apropriado para processos e procedimentos internos que estão ligados 

às saídas (Cameron, 1980). Além disso, Cameron e Whetten, (1981: 525-544) 

argumentam que a eficácia do processo interno - segundo percepções dos participantes 

na simulação dentro organização pode ser visto como um componente importante em 

todas as fases do desenvolvimento da organização. 

Galjaith sitado por Veja e Yanouza (1979: 100)  argumenta que o aumento da 

necessidade da gestão de informação na organização depende do peso da 

incompatibilidade das tarefas, ou seja, se o peso de incerteza das tarefas aumenta, 

efectivamente a necessidade da capacidade da gestão de informação também aumenta. 

Uma organização deve ajustar-se no mecanismo de integração para que necessariamente 

possa aumentar a capacidade de gestão da informação. Galbraith propõe dois modos 

estratégicos para lidar com o problema da gestão da informação. Primeiro, há que 

reduzir a necessidade de gestão da informação através da criação de uma reserva de 
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recursos e tarefas a serem realizadas de forma independente. Segundo, deve-se 

aumentar a capacidade da organização no processamento da informação, com vista ao 

desenvolvimento de sistemas de informação horizontal, ou seja, à criação de assuntos e 

relações laterais. Além disso, Daft e Langel (1986; 554-571) argumentam que a gestão 

na organização é influenciada por dois factos: (1) a incerteza ou falta de informação, e 

(2) a existência de interpretações conflituantes sobre a condição na organização. Estes 

autores ressalvam ainda que se pode redesenhar as organizações para reduzir o elemento 

de incerteza e ambiguidade na resolução dos problemas (o que pode levar a 

desentendimentos) através dos mecanismos de informações pessoais e impessoais 

(formais e não formais). Pfeffer (1982) mostra que novas técnicas de tomada de decisão 

foram descobertas e um novo sistema de gestão de dados também tem sido 

desenvolvido, de modo que as fraquezas devido às limitações da racionalidade humana 

podem ser reduzidas. 

Apesar disso, investigadores como Barnard (1968), Brook (1973), De Hall (1982) 

e Sterers (1977)  argumentam que o padrão e o processo de comunicação são 

ferramentas importantes para coordenar e dirigir as actividades dos funcionários para 

atingir os objectivos da organização. Para além disso, Schein (1970) enfatiza a 

importância das comunicações abertas na organização para facilitar a participação de 

todos os membros da organização numa variedade de actividades, principalmente 

relacionadas com as tarefas. Por outro lado, Pennings (1975: 393-410) foca-se na 

frequência das reuniões, na especialização e no equilíbrio de poder como fatores críticos 

no processo interno. 

Por outro lado, Reid (1995a) e Wren (1995) referem-se ao contributo de Fayol 

(1916) para o progresso da teoria organizacional. Para isso realçam o papel primordial 

da experiência empírica no desenvolvimento da teoria clássica de Fayol (1916). O 

contributo de Fayol (1916) oferece ainda hoje bases, fruto da actualidade do seu 

trabalho, a investigações como as de Reid (1995b), Breze (1995), Wren (2001) e Sasaki 

(2001), que pretendem perceber o contexto profissional e pessoal de Fayol no período 

em que a teoria clássica foi estabelecida. Tal como Taylor (1911), também Fayol (1916) 

contribui de forma decisiva para o estudo e desenvolvimento da eficácia organizacional, 

embora o primeiro trabalho seja, essencialmente, ao nível da gestão operacional e o 

segundo ao nível da gestão de topo. Por isso, Fayol (1916) concentra os seus esforços 

no estudo da estrutura e definição das funções, e dos princípios gerais na administração. 
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Através da apresentação no quadro 3, pode verificar-se a convergência da opinião de 

Taylor, Fayol, e Gulick e Urwick, que consideram quais as funções da administração. 

Quadro 3 – Funções da administração 

Fayol Taylor Gulick e Urwick 

1 – Prever 

2 – Planear 

3 – Organizar 

4 – Coordenar 

5 – Comandar 

6 – Controlar 

1 – Planear 

2 – Organizar 

3 – Utilizar os Meios 

4 – Dirigir 

5 – Controlar 

6 – Conceber 

7 – Melhorar 

1 – Planear 

2 – Organizar 

3 – Estruturar 

4 – Dirigir 

5 – Coordenar 

6 – Informar 

7 – Orçamentar 

Fonte. Bakewel (1994), Fells (2000), Martey (2002) e Santos (2008). 

 

De acordo com Meier e Bohte (2000), o movimento da gestão científica, do início 

do século XX, tinha como autores principais Fayol, Gulick e Urwick, que defendiam a 

ideia de que a estrutura das organizações era determinante para a eficácia 

organizacional. Para isso, esses autores defendiam o uso de princípios de gestão que 

podem ser observados no quadro 4. Esses princípios ajudam a organização a atingir o 

desempenho máximo em todos os seus objectivos. 

 

Quadro 4 – Os 14 Princípios Gerais da Gestão de Fayol 

Divisão do Trabalho Consiste na especialização das tarefas e 

das pessoas para aumentar a eficiência.   

Autoridade e Responsabilidade Autoridade é o direito de dar ordens e 

poder esperar obediência. A 

responsabilidade é consequência natural 

da autoridade e significa o dever de 

prestar contas. Ambas devem estar 

equilibrar entre si.  

Disciplina Depende da obediência, aplicação, 

energia, comportamento e respeito aos 

acordos estabelecidos.  
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Unidade de Comando Cada empregado deve receber ordens de 

apenas um superior. 

Unidade de Direcção  Uma cabeça e um plano para cada grupo 

de actividades que tenham o mesmo 

objectivo.  

Subordinação do interesse particular ao 

interesse geral 

O interesse geral deve sobrepor-se ao 

interesse particular. 

Remuneração do Pessoal  A retribuição dos empregados e da 

organização deve ser justa e acautelada. 

Centralização  Refere-se à concentração da autoridade no 

topo da hierarquia da organização. 

Hierarquia  É a linha da autoridade que vai do escalão 

mais alto ao mais baixo. É o princípio do 

comando. 

Ordem  Um lugar para cada coisa e cada coisa no 

seu lugar. É a ordem material e humana. 

Equidade Amabilidade e justiça para alcançar a 

lealdade do pessoal. 

Estabilidade do Pessoal A rotatividade tem um impacto negativo 

sobre a eficiência da organização. 

Quanto mais tempo uma pessoa 

permanecer num cargo tanto melhor.  

Iniciativa A capacidade de visualizar um plano e 

assegurar pessoalmente o seu sucesso.  

União do Pessoal Harmonia e união entre as pessoas são 

grandes forças para a organização. 

Fonte: Fells (2000), Rodrigues (2001) e Santos, (2008). 

2.3.5. Modelo dos Valores Competitivos (competing values approach) 

Como referido anteriormente, alguns especialistas tentam resumir a literatura 

sobre a eficácia de organização, e Campbell (1977) identificou 30 critérios de eficácia 

organizacional, argumentando que os níveis de generalidade dessas variáveis são 
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diferentes e que assim também o método de operacionalização e a relação com a 

determinação final dessas variáveis são bastantes diferentes. 

Quin e Rohrbauh (1981,1983) propõem uma abordagem ao nível do Modelo dos 

Valores Competitivos (competing values approach) como enquadramento integrado 

para o estudo da eficácia da organização. Este modelo foi desenvolvido usando uma 

lista dos critérios da organização criada por Campbell (1977). Na criação dessa obra, 

Quin e Rohrbaugh realizaram dois estudos: um estudo preliminar e um estudo principal. 

Estes estudos servem para identificar as ideias dos especialistas e dos investigadores 

sobre a construção da eficácia organizacional e focalizam-se na estrutura cognitiva dos 

especialistas da organização. 

Através dos dois estudos mencionados, estes dois autores desenvolveram o 

terceiro Modelo dos Valores Competitivos (competing values approach), que se define 

da seguinte forma: (1) A dimensão de valores relacionada com o foco organizacional, o 

qual se concentra em aspectos internos, tais como o bem-estar e o desenvolvimento das 

pessoas na organização, e também em aspectos externos ao desenvolvimento 

organizacional; (2) a dimensão do valor associada à estrutura da organização, focada 

na estabilidade e flexibilidade; e (3) a dimensão do valor associada aos objectivos e 

meios/ferramentas para atingir as metas organizacionais, dando ênfase à importância 

do processo de planeamento e estabelecimento das metas, focando-se nos resultados 

finais e na produtividade. 

Estas três dimensões mencionadas são conhecidas como um dilema na literatura 

organizacional. Quin e Rohrbaugh (1981 e 1983) explicam essa dimensão num esquema 

chamado de dimensão dos valores competitivos (competing values approach).  

A primeira dimensão desenhada no eixo horizontal da CVA representa o dilema 

entre a orientação para a organização e para as tarefas, designando-se por corrente 

clássica, e a orientação que se focaliza nas pessoas e principalmente nas relações 

humanas. Por exemplo, a lógica da operacionalização de Weber é um critério muito 

importante na eficiência da burocracia e na lógica de Taylor, que é, um aspecto 

importante na tomada de decisão da gestão. Neste caso, quando humanizar uma 

organização é discordante com a lógica da burocracia, a maximização da dignidade 

pessoal cria um potencial conflito para a teoria da eficiência (lógica de Weber e Taylor). 

Por essa razão, Kanter (2010) ressalta que o gestor de uma organização tem de ser um 

humanista e um institucionalista (humanist and institutionalist). 
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A segunda dimensão do valor concentra-se na dimensão estrutural representada 

no eixo vertical do CVF, que representa o dilema entre a ênfase na coordenação na 

autoridade, e na estrutura organizacional, por um lado, e a ênfase na discordância das 

ideias, iniciativas individuais e na competência e adaptabilidade, por outro lado. 

A última dimensão de valor reflecte o dilema entre as metas da organização e as 

ferramentas ou meios para alcançar os objectivos. Neste caso, Georgepolous e 

Tannenbaum (1959) argumentam que a definição de eficácia organizacional deve incluir 

dois aspectos, o objectivo da organização (end) e os meios (means) através dos quais as 

pessoas se defendem a si próprias e alcançam os objectivos, de forma autónoma. 

Pode-se concluir que estas dimensões dos valores do estudo de Quin e Rohrbaugh 

(1981,1983) são consistentes com os quatros modelos de eficácia organizacional que já 

foram discutidos anteriormente. Pode ser visto o modelo de relações humanas 

representado no quadrante superior esquerdo, e este consistente com a ênfase na 

flexibilidade e no foco interno. Este quadrante dá primazia à coesão e à moral, 

desenvolvendo os recursos humanos (como fins) e os critérios como: trabalho de 

equipa, discussão, participação e consensos (como meios). O modelo de sistema aberto 

descrito no quadrante superior direito, sendo um modelo que enfatiza a flexibilidade e 

se foca no exterior. Os resultados da escala multidimensional mostram que os critérios 

de flexibilidade e de prontidão (como meio), bem como de crescimento, a aquisição de 

recursos, e os critérios de apoio externos também estão localizados neste quadrante. 

O terceiro modelo é o modelo dos objectivos racionais e está descrito no 

quadrante inferior direito, porque o modelo enfatiza o foco externo e o controlo. Os 

critérios para a fixação de metas de planeamento (como meios) também estão 

localizados neste quadrante. Por último, o modelo de sistema interno encontra-se no 

quadrante inferior esquerdo, porque o modelo de controlo se foca na concentração 

interna. Neste quadrante também estão expostos os critérios de estabilidade e controlo 

(como objectivos/fins). O Modelo dos Valores Competitivos pode ser observado na 

figura 3. 
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Figura- 3 - Modelo dos Valores Competitivos 

Fonte: Quinn e Rohrbaugh (1981, 1983), Robins (1990) Zammuto e O´ Connor (1992), Altschuld & 

Zheng (1995), Bilhim (2004), Kalliath et al. (1999), Pounder (2002), Goodman at al. (2001), Robbins & 

Mathew (2009) e Cameron & Quinn (2011). 

 

De acordo com Kalliath et al. (1999), a literatura sobre o modelo dos valores 

competitivos sugere que o conteúdo dos quadrantes reflecte a orientação da maioria das 

organizações face aos valores primários. Ou seja, as dimensões apresentadas em cada 

quadrante não são mutuamente exclusivas, isto é, cada organização expressa 

determinadas dimensões até um dado nível. No entanto, a maior parte das organizações 

destaca algumas destas dimensões em detrimento de outras. Por essa razão, segundo 

Kalliath et al (1999), este modelo constitui uma valiosa ferramenta pois permite pôr 

alguma ordem na frequente confusão em torno do conceito de eficácia organizacional. 

Robbins (1990) realça que parece haver concordância quanto ao carácter 

multidimensional de que se reveste o conceito, embora na perspectiva de Venkatraman 

e Ramanujam (1987) não haja acordo quanto à natureza dessas mesmas dimensões.  
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Para perceber que dimensão de eficácia organizacional prepondera nas 

organizações públicas em Timor Leste teremos que usar uma versão modificada e 

desenvolvida por Pounder (2002). Este investigador baseia-se no trabalho de Quinn e 

Rohrbaugh (1983). Desta forma, a versão usada por Pounder (2002) engloba elementos 

que permitem avaliar cada uma das quatro dimensões de eficácia contidas no Modelo 

dos Valores Competitivos. Como pode ver-se no quadro 5, a previsibilidade dos 

resultados, a estabilidade e continuidade, a ordem e confiança são apanágio da dimensão 

do processo interno. A participação e discussão abertas, as ideias e preocupações dos 

empregados, as relações interpessoais, o trabalho de equipa e acções e moral são 

elementos centrais na dimensão das relações humanas. A dimensão do sistema aberto 

caracteriza-se pela inovação e mudança, criatividade na resolução de problemas e 

descentralização pela abertura a novas ideias. A procura de resultados de excelência e 

qualidade, a apresentação de resultados tangíveis, o cumprimento de objectivos 

previamente definidos e a motivação dos empregados para darem o melhor de si são 

preocupações dos gestores de topo das organizações que gravitam em torno da 

dimensão dos objectivos racionais. 

 

Quadro 5 – Critérios de Eficácia Organizacional Aplicáveis nas Organizações 

Públicas 

Dimensão Critérios Aspecto Comportamental 

Processo 

Interno 

Estabilidade e controlo Controlar o fluxo de trabalho 

Influenciar os comportamentos dos 

membros da organização 

Gestão da informação e comunicação Manter a estabilidade e continuidade da 

organização 

Distribuir informação confiável e 

atempada aos membros da organização 

Relações 

Humanas 

Desenvolvimento dos recursos humanos Compreender as necessidades dos 

membros da organização 

Contratar, formar e desenvolver os 

membros da organização 

Coesão e moral Permitir a participação pessoal na 

tomada de decisão 
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Promover a moral, as relações 

interpessoais, o trabalho de equipa e o 

sentimento de pertença dos membros da 

organização 

Sistema 

Aberto 

Crescimento aquisição de recursos Assegurar apoio externos 

Adquirir recursos e aumentar o seu 

volume 

Adaptabilidade e flexibilidade Aumentar o volume de recursos ao 

dispor da organização  

Adaptar ou alterar, rapidamente, a 

estrutura, os programas e os cursos para 

fazer 

face às mudanças do meio. 

Objectivos 

Racionais  

Produtividade e eficiência Verificar a quantidade ou volume de 

produção/serviços 

Controlar os custos da operação 

Planeamento/definição de objectivos Definir metas e objectivos 

Planear o futuro de forma 

sistemática/sistémica  

 Qualidade Assegurar a qualidade dos 

produtos/serviços 

Poder e 

Política 

Satisfação dos interesses  

dos constituintes 

Satisfazer os interesses dos constituintes 

mais poderosos (ex.: dirigentes) 

Satisfazer os interesses dos membros da 

organização  

Satisfazer os interesses da coligação 

externa (ex. agentes externos diversos) 

 

Fonte: Adaptado de Pounder (1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2001 e 2002). 
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A qualidade é um critério que assume um carácter central pois é comum a todas as 

dimensões de eficácia organizacional. Finalmente, a satisfação dos interesses dos 

constituintes é um critério que permite avaliar a dimensão política de eficácia que se 

encontra disseminada pelos diversos quadrantes do Modelo dos Valores Competitivos.  

2.3.6. Dimensões Políticas  

A metáfora da organização vista como um sistema de atividade política desperta 

interesse na medida em que nesta visão a análise dos interesses é abordada de forma 

consistente.  Para Morgan (1996) as organizações, tal como os governos, empregam 

sistemas de “regras” como forma de criar e manter um ordenamento entre seus 

membros que apresentam interesses potencialmente diversos e conflituantes. A metáfora 

política pode também ser usada para esclarecer a vida organizacional no seu cotidiano, 

uma vez que existem “arranjos” através dos quais as pessoas buscam satisfazer seus 

interesses particulares, embora isto nem sempre esteja explicitado. A análise política 

segundo Morgan (1996) pode, desta forma, contribuir com contornos válidos para a 

análise organizacional posto que as formas de governar politicamente (Autocracia, 

Burocracia, Tecnocracia, Co-Gestão e Democracia) são variações comuns de regras 

encontradas nas organizações. 

Uma maneira de se analisar a política organizacional e seus reflexos na 

transformação da organização é focalizar no poder, interesses e conflitos. Investigadores 

como Robbins (1990), Bilhim (2004) e Ferreira et al. (2001)  referem-se a outras 

dimensões de eficácia que se podem encontrar na teoria das organizações e cujo tema 

central é o poder e a política. Pelas suas características, nomeadamente o facto de 

conceber a organização como um sistema aberto, possuir uma focagem organizacional 

virada para o exterior, e ter uma estrutura organizacional flexível, poderia incluir-se no 

quadrante superior direito do Modelo dos Valores Competitivos, ou seja, na dimensão 

do sistema aberto. No entanto, segundo Robins (1990), nesta dimensão de eficácia, o 

fim em vista é, iminentemente, social por oposição ao racional que é apanágio da 

abordagem sistémica. Para além disso, uma porção substancial da variância pode, 

segundo o mesmo investigador, ser explicada pela visão da estrutura baseada no poder. 

Num estudo clássico, Robbins (2002) afirma que a estrutura organizacional define 

como as tarefas são formalmente distribuídas, agrupadas e coordenadas e que as 

organizações possuem estruturas diferentes, e estas têm impacto sobre as atitudes e 

comportamentos dos seus funcionários. Na sua opinião, as principais causas 
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determinantes da estrutura organizacional são a estratégia, o tamanho da organização, a 

tecnologia e o ambiente. Efectivamente, segundo este investigador, apenas entre 50 a 60 

por cento da variabilidade na estrutura é explicada pela estratégia, dimensão, 

tecnologia e ambiente. Esses argumentos esgrimidos obrigam a uma referência à 

abordagem política da eficácia. Segundo Bilhim (2004, 2006), a metáfora política 

justifica-se pelo facto de, em muitos casos, a racionalidade estar ausente e o conflito de 

interesses ter de ser resolvido com recurso ao exercício do poder. Ou seja é a força 

política das coligações que determina os critérios que devem prevalecer. A metáfora 

política tem em conta os aspectos do poder e os conflitos de interesses. Na teoria 

organizacional existem tradições de pesquisa que trabalham mais a partir da perspectiva 

de integração e outras da perspectiva do conflito. Na perspectiva do consenso a 

sociedade é vista como um sistema natural, na perspectiva de conflito a sociedade é 

vista como uma competição entre os grupos com objectivos e perspectivas opostas. Esta 

dimensão pressupõe que é nas organizações que se travam jogos de poder e influência, 

os actores sociais afirmam-se reforçando os seus poderes e, para isso, formam entre si 

relações de aliança, coligação ou antagonismo. A coligação dominante é, segundo 

Robbins (1990), um grupo que dentro da organização detém o poder de influenciar a 

tomada de decisões que podem afectar a estrutura da organização. Para Mintzberg 

(1986) a coligação dominante pode ter duas origens: interna (presidente ou director-

geral, quadros intermédios, operadores, analistas da estrutura técnica, e pessoal de apoio 

logístico); e externa (proprietários, associados, associação de trabalhadores, grupos de 

interesses particulares, governo e público em geral). Para Robbins (1990), estas 

coligações florescem devido à ambiguidade, nomeadamente no que diz respeito à 

definição de objectivos, à definição da eficácia organizacional e à própria racionalidade. 

Esta situação favorece o aparecimento de coligação com interesses divergentes que 

pretendem proteger e ampliar os seus interesses. O conflito de interesses, no que diz 

respeito a resultados, conduz à luta pelo poder porque só o uso do poder pode sanar essa 

divergência de interesses. 

No entendimento de Pfeffer (1992), a divisão do trabalho entre diferentes 

especialidades e subunidades torna mais provável que as organizações tenham pessoas 

com diferentes formações intelectuais que as façam ter visões distintas sobre uma 

mesma situação. Essas diferenças tendem a criar conflitos entre atores da organização. 

Tais conflitos podem envolver discordâncias a respeito dos objetivos ou mesmo sobre 

os meios para alcançá-los (Eisenhardt & Zbaracki, 1992). Dessa forma, as divergências 
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subjacentes fazem frutificar a dimensão política da organização, que, no entendimento 

de Katz e Kahn (1987), seria desnecessária se entre as pessoas houvesse unanimidade 

quanto aos objetivos e meios para atingi-los. Como isso é um tanto improvável, o 

processo de negociação torna-se necessário para que se reconciliem as diferentes 

preferências sobre as alternativas de ação (Nutt, 2002). 

Weber (1993:43) define o poder como “ a probabilidade de impor a própria 

vontade, dentro de uma relação social, ainda que contra toda a resistência e qualquer 

que seja o fundamento dessa probabilidade”. Uma definição de poder tornada clássica 

através da posterior construção da fórmula: “ O poder de A sobre B é a capacidade de A 

conseguir que B faça alguma coisa que ele não teria feito sem a intervenção de A”. No 

entendimento de Pfeffer o poder é a capacidade de influenciar o comportamento, mudar 

o curso dos acontecimentos, superar a resistência e convencer as pessoas a fazer coisas 

que não fariam de outra maneira. A política e a influência são os processos, as acções e 

os comportamentos através dos quais o poder potencial é utilizado e concretizado. Por 

isso, segundo este investigador, os gestores devem aprender a gerir o poder para que, 

dessa forma, seja mais fácil atingir não só os objectivos pessoais mas também os 

objectivos organizacionais. Assim sendo, gerir o poder significa reconhecer que, em 

quase todas as organizações, existem interesses diversos; determinar qual o ponto de 

vista que indivíduos e subunidades têm acerca dos mesmos assuntos; perceber que, para 

que as coisas sejam feitas, o poder é necessário e as fontes de poder devem ser 

desenvolvidas; e compreender as estratégias e tácticas através das quais o poder é 

desenvolvido e usado nas organizações.  

Crozier e Friedberg (1997) argumentam que o poder reside no domínio de uma 

competência particular, no domínio do conhecimento do ambiente externo, na posse de 

informação e na capacidade de a transmitir e, por fim, na capacidade de descodificação 

das regras e regulamentos da organização. Por isso, para Robins (1990), as organizações 

assumem-se como arenas políticas nas quais os grupos de interesses (constituintes), com 

diferentes graus de poder, competem pelo controlo dos recursos de modo a satisfazer as 

suas necessidades. A teoria da dependência dos recursos poderia integrar esta dimensão 

de eficácia na medida em que as organizações, sendo dependentes de recursos externos 

(mão-de-obra, capital, equipamentos, informações e legitimidade social), devem 

adaptar-se para fazerem face à contingência que a escassez desses mesmos recursos 

representa para a sobrevivência da organização. De facto, para Pfeffer e Salancik (1978) 

a organização define, através do poder político, as estratégias que lhe permitem 
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controlar e estruturar o ambiente externo no qual está inserida. Esta situação ocorre 

porque segundo estes investigadores, a organização é um dos actores e, como tal, possui 

poder de intervenção sobre o ambiente externo. Como foi referido no ponto anterior, o 

poder dos constituintes é tanto maior quanto mais escassos forem os recursos por eles 

controlados.  

Com base no exposto, pode afirmar-se que, nesta dimensão de eficácia, a ênfase é 

colocada nos grupos sociais (constituintes) que, de alguma forma, podem condicionar a 

vida da organização. Por essa razão a eficácia organizacional está, directamente 

relacionada com o grau de satisfação dos diferentes constituintes. Mas que constituintes 

satisfazer? Pfeffer e Salancik (1978) e Pennings e Goodman citados por Savoie e Morin 

(2001) defendem que os interesses dos constituintes mais poderosos devem prevalecer. 

Por seu lado, Keelei (1978), com a teoria da minimização dos prejuízos pretende, numa 

perspectiva apologista da justiça social, defender a satisfação dos constituintes menos 

favorecidos. Por fim, Connolly et al. (1980) consideram que a organização deve atender 

os interesses dos diferentes grupos de constituintes para evitar a arbitrariedade por de 

trás da primazia de uma perspectiva sobre a outra. Nesta linha, Zammuto citado por 

Thibodeaux e Favilla (1995) e Morin (2001) propõe um modelo que tenha em conta, 

não apenas as avaliações actuais, mas também o contexto no qual a avaliação é 

desenvolvida.  

Pelas razões acima apontadas, os modelos dos múltiplos constituintes detêm, 

segundo Wilson e Bailey (1990), uma capacidade limitada para reflectirem a realidade 

do dia-a-dia das organizações o que, por sua vez, conduz a uma crescente insatisfação 

com os modelos de uma única variável. Esta satisfação estimula a emergência de um 

novo tema na literatura sobre eficácia, que se consubstancia nos modelos multivariados. 

Estes modelos definem a eficácia como um conjunto de critérios relevantes como as 

estruturas, os comportamentos e as atitudes associadas aos sistemas sociais. Estes 

modelos colocam ênfase na relação e interacção entre os processos individuais e as 

variáveis de comportamento organizacional e na forma como se reflectem no 

desempenho organizacional. Neste contexto, segundo Steers citado por Wilson e Bailey 

(1990), a eficácia organizacional é uma função da interacção da adaptabilidade, 

flexibilidade, produtividade e factores de satisfação encontrados nas organizações. 

Nesta linha, Savoie e Morin (2001) consideram que existem quatro meta-critérios que 

sintetizam a dinâmica evidenciada pelos autores da concepção política de eficácia, 

nomeadamente, a satisfação da coligação dominante, a satisfação relativa dos grupos de 
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interesses, a minimização dos prejuízos e a adequação entre a organização e o ambiente, 

tal como pode ver-se no quadro 6 apresentado de seguida. 

 

Quadro 6 – Meta-Critérios e Indicadores de Eficácia Política 

Fins Meta-Critérios Critérios e Indicadores 

Satisfação dos constituintes 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Satisfação das coligações 

dominantes 

Determinado pelo grupo de 

interesse com maior poder, 

isto é, por aquele que 

controla um recurso 

escasso e essencial. 

Satisfação relativa dos 

grupos de interesses   

Determinados pelo grupo 

de interesse com maior 

poder, isto é, por aquele 

que controla um recurso 

escasso e essencial.   

 

Minimização dos Prejuízos Determinados por 

princípios de justiça social 

 Adequação entre a 

organização e ambiente 

Determinados apartir dos 

efeitos: 

1. das preferências dos 

constituintes sobre a 

evolução social da 

organização;  

2.  das restrições inerentes 

as lutas existentes no seio 

da organização e que a 

orientam no seu 

desenvolvimento; 

3. Do tempo sobre o 

desempenho da 

organização. 

Fonte: Savoie  e Morin ( 2001). 

  



50 

Ainda segundo Savoie e Morin (2001), a dimensão política da eficácia assume 

especial importância por colocar em evidência que a acção dos constituintes vai, 

primordialmente, para a defesa, a promoção e a sustentação dos seus interesses. Por 

isso, não é de estranhar que as preferências dos constituintes, no que diz respeito à 

escolha dos critérios de avaliação e indicadores, tenham em conta não só os seus 

interesses mas também os seus valores. 

2.3.7. Dimensão de Ineficácia  

O modelo de ineficácia no processo organizacional focaliza-se nos factores que 

inibem o desempenho (Cameron, 1984). Concebe a organização como um conjunto de 

problemas e falhas. Considera que é mais fácil, rigoroso, consensual e benéfico 

identificar problemas e falhas do que critérios de eficácia. Por conseguinte, a eficácia é 

interpretada como a ausência de factores de ineficácia. 

Ao focar-se nos factores que dificultam o sucesso do desempenho organizacional, 

o modelo de ineficácia mostra claramente uma perspectiva diferente sobre o 

entendimento da organização como uma série de problemas e erros. O pressuposto 

básico nesta dimensão é mais simples, mais preciso, mais consensual, e mais útil na 

identificação de problemas e erros (ineficácia) dos critérios de competência (eficácia). 

Além disso, a eficácia da organização pode ser definida como a inexistência de fatores 

de ineficácia na organização. Assim, pode-se dizer que, de acordo com o modelo de 

ineficácia, uma organização é caracterizada por uma série de problemas e erros. Assim 

sendo, este modelo foca-se nos vários fatores que dificultam o sucesso do desempenho 

de uma organização. 

Nesta parte, interessa-nos explorar o caso particular da relação contraditória e 

paradoxal entre eficácia e ineficácia. Apesar do domínio da visão teleológica que 

apresenta as organizações como evoluindo desejavelmente para estados de eficácia 

progressivamente mais elevados, existe um interessante potencial na análise taoista da 

relação entre eficácia e ineficácia. Nesta perspectiva, a eficácia e a ineficácia são 

processos gémeos, mais do que contrários inconciliáveis. Nas secções seguintes 

exploramos duas possibilidades: a eficácia como fonte da ineficácia e a ineficácia como 

fonte da eficácia.  

Polaridade: Eficácia - ineficácia 

A eficácia tende a revelar-se um estado delicado. Entre os méritos da teoria 

ecológica das organizações conta-se o de revelar que a mudança organizacional é mais 
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um processo supra organizacional (ocorrendo ao nível de populações) do que um 

processo organizacional. Ou seja, as mudanças das organizações ocorrem através de 

substituição e de adaptação (Hannan & Freeman; 1977). Por outras palavras, estar 

adaptado é diferente de ser ou permanecer adaptado. Como tal, a eficácia, tradutora de 

um estado de alinhamento entre a oferta de uma organização e a procura do mercado, 

tende a revelar-se um estado transitório. A efemeridade da eficácia das organizações 

radica num conjunto de fontes. Ou, por outras palavras, a eficácia contém em si mesma 

as sementes da ineficácia. Nesta parte discutimos algumas das explicações para o 

processo. 

Descontando o caso da maioria das organizações, que não conseguem alcançar os 

níveis de eficácia requeridos para sobreviver aos primeiros anos de existência (veja, 

para os exemplos opostos de organizações longevas, os trabalhos de Collins & Porras 

(1994); De Geus (1997), focamos, aqui, no caso das organizações que conseguem obter 

níveis elevados de eficácia. Estas organizações obtêm, pelo menos nos sectores mais 

tradicionais, níveis elevados de reprodutibilidade de processos. Por outras palavras, 

desenvolvem rotinas altamente aperfeiçoadas, as quais apresentam múltiplas vantagens: 

(1) níveis elevados de eficiência; (2) maior probabilidade de corresponder às 

expectativas dos clientes de forma adequada; (3) mestria dos processos e sentimentos de 

competência associados; (4) aperfeiçoamento de processos já executados de forma 

competente. As organizações eficazes tendem, por outras palavras, a melhorar aquilo 

que já fazem bem. Preferem a exploração das aprendizagens anteriores (exploitation) à 

aprendizagem por exploração de novos domínios (exploration). Esta distinção, proposta 

por James March (1991), é crucial para o entendimento da eficácia, sendo que, a longo 

prazo, a capacidade de adaptação organizacional requer tanto uma como a outra.          

Contudo, a atenção da exploração das aprendizagens anteriores pode revelar-se 

um “doce veneno”: a organização mantém-se na zona de conforto, explora as zonas de 

competência avançada e melhora o que já executa de forma competente. Se as 

vantagens desta abordagem são sedutoras, os riscos por ela comportados são 

portentosos. Vários autores procederam anteriormente ao seu estudo. Por exemplo, 

Danny Miller (1990) expôs o modo como as organizações eficazes podem tornar-se 

vítimas do seu próprio sucesso. A competência impele-as a estreitar as suas zonas de 

actuação, induzindo o ingresso num processo de simplicidade. De tal modo se deixam 

seduzir pelas suas próprias conquistas que por vezes tombam vítimas delas. Ao 
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processo, o autor atribuiu a designação de “paradoxo de Ícaro”, por analogia à figura 

mitológica. O paradoxo sugere que o sucesso pode levar ao fracasso. 

Várias explicações foram avançadas por Miller para interpretar este paradoxo. 

Entre elas, está a ideia de “memórias estruturais”. De acordo com esta noção, as 

organizações criam memórias daquilo que funcionou bem no passado, e têm dificuldade 

em aceitar que essas “receitas” não são necessariamente adequadas para os desafios do 

presente e do futuro. A contiguidade entre memórias estruturais e comportamentos 

automáticos deve também ser considerada: se as memórias estruturais forem 

suficientemente fortes, as pessoas actuarão de forma automática e mentalmente 

“desligada” (Langer,1989). Estruturas complexas tendem a estimular pensamentos 

simples, isto é, pouco sofisticados Cunha & Rego (2004). Se Peters e Waterman (1982) 

ilustraram a via para a excelência, Miller (1990) revelou os perigos da excelência, que 

aliás vitimou algumas das empresas entronizadas na obra Na Senda da Excelência. 

As conclusões de Miller são congruentes com outros trabalhos realizados no 

âmbito da gestão. Prahalad (2004) apresentou o conceito de lógica dominante, um 

paradigma organizacional que impede os gestores de interpretarem a realidade fora do 

âmbito desse paradigma. Mesmo que outros actores na organização tenham 

interpretação distintas (e porventura mais eficazes), o facto da equipa de gestão de topo 

desenvolver uma cognição partilhada pode fechar a possibilidade de emergência de 

solução heterodoxas e externas ao paradigma. Dito de outra forma: o foco e a aceitação 

de uma lógica paradigmática desviam a atenção das zonas da periferia onde incubam os 

movimentos ameaçadores do status quo. A atenção ao centro desvia o olhar da periferia 

(Chia, 2005). E os actores organizacionais que alertam para os riscos acabam por ser 

negligenciados, tomados como “fracos jogadores de equipa” e postergados – porque, ao 

colidirem com o paradigma dominante, criam instabilidade e desconforto. O conceito de 

“mente organizacional”, que impede a organização de prestar atenção a sinais e a 

fenómenos que escapam ao paradigma mental vigente, também ajuda a compreender os 

riscos do sucesso de outrora para os desejados sucessos vindouros (Martin, 1993; Rego 

e Cunha, 2003). 
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Figura 4 - Quatro possíveis “ estados de espírito” da organização 

 

Sucesso 

 

 

 

 

Situação  

Organizacional 

vigente 

 

 

 

Crise 

Complacente/desatento                          Estado de espírito                   Aberto/perspicaz/ 

Organizacional                                                                                         atento 

 

Acomodação 

• Persistência nas “receitas” de 

outrora  

• Dificuldade em mudar de rumo 

                Vitalidade 

• Revisão permanente das 

estratégias  

• Criatividade 

• Mudança  

Desistência 

• Colapso 

• Ineficácia 

• Resignação 

Resiliência 

• Interpretação da crise 

como oportunidade 

• Criatividade 

• Sentido da necessidade 

de mudar 

Fonte: Adaptado de Pina e Rego (2005:18). 

 

Assim se compreendem algumas razões pelas quais, por vezes, as organizações 

bem-sucedidas negligenciam os sinais de potenciais ameaças dos concorrentes, 

seleccionam apenas a informação que corrobora as suas escolhas e negligenciam 

aqueles que as contrariam, permanecem num dado curso de acção mesmo quando 

diversos sinais aconselham a mudança de rumo. Em certa medida, também assim se 

podem compreender as razões pelas quais as organizações sofrem grandes desaires (e.g., 

desastre do vaivém Challenger) porque insistem num dado curso de acção até agora 

bem-sucedido, mas ignorando que este sucesso foi obtido em cima de riscos que agora 

se concretizam. Usando uma analogia: estas organizações actuam como o automobilista 

insensato que, depois de atravessar ileso inúmeras vezes o semáforo vermelho, se 

convence de que sempre assim sucederá – até ao dia em que é abalroado. É o “sucesso” 

que o torna cego às possibilidades de catástrofe. 

A discussão anterior sugere, pois, várias possibilidades explicativas do 

movimento de inversão eficácia/ineficácia, podendo aqui salientar-se três: 
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1. Os gestores de organizações eficazes não conseguem, ou não querem, ler os 

sinais que prenunciam o fracasso. É neste sentido que os gestores de sucesso 

podem ser considerados a semente do fracasso. 

2. Os gestores lêem os sinais, mas não são capazes de convencer a organização da 

necessidade da mudança. 

3. Os gestores (especialmente os narcisistas) deixam-se “encantar” pelos sucessos 

passados e desenvolvem uma crença desmedida e irrealista nas suas 

capacidades, encarando os pequenos desaires que vão surgindo como episódios 

esporádicos que a realidade acabará por sanar. 

Enquanto os “buracos” são relativamente pequenos, ocultam-nos ou desenvolvem 

argumentos que minimizam a sua importância. Mas essa acaba por ser a razão pela qual, 

a certo momento, o “buraco” começa a ser demasiado grande e já não pode ser ocultado. 

Note-se que a primeira destas explicações decorre, em medida considerável, das 

características cognitivas dos seres humanos, cujas teorias e modelos interpretativos 

contêm amplas zonas de ignorância e enviesamento voluntário ou involuntário. A 

ignorância e as explicações simplistas do sucesso facilitam a emergência do fracasso. A 

análise das envolventes organizacionais é marcada por uma relação dialéctica entre o 

conformismo gerado pelo novo conhecimento e o confronto decorrente da ignorância 

(Clegg, 2006). Esta relação pode ser uma das explicações para a dificuldade de 

aprendizagem com o fracasso demonstrada na prática organizacional (Baumard & 

Starbuck, 2005). No entanto, para evitar crises, a desaprendizagem é necessária 

(Starbuck, 1996). A eficácia pode, em suma, ser a semente da ineficácia. A organização 

eficaz pode atingir um tal grau de rigidez na aplicação de “melhores práticas” que as 

fontes de vantagem se tornam fontes de desvantagem (Leonard-Barton, 1992).    

Polaridade: Ineficácia - eficácia 

O movimento contrário ao anterior tem lugar quando a ineficácia é invertida a 

favor da eficácia. Este é um movimento tanto mais difícil quanto maior a perda de 

eficácia, pois as crises tendem a suscitar níveis de stresse que reduzem os recursos 

cognitivos da organização. Em todo o caso, as crises de eficácia podem suscitar níveis 

elevados futuros da mesma. A um nível mais micro, foi isso mesmo que Drucker (1985) 

referiu quando argumentou que o sucesso inesperado era uma fonte importante de 

inovação para várias organizações. Em vez de atribuírem as “culpas ao Diabo” ou ao 

“consumidor irracional”, estas organizações procuram descortinar as razões subjacentes 
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ao fracasso, de tal modo que o desaire acaba por surgir como uma boa oportunidade de 

inovar e obter sucesso.   

Para que a inversão seja possível, pode ser necessário defrontar os problemas de 

forma criativa, eventualmente contra-intuitiva (numa lógica similar à contemplada no 

adágio “ a necessidade aguça o engenho”). Por exemplo, quando uma organização 

enfrenta uma crise gerada por uma situação de ineficácia, uma das medidas mais 

prováveis para debelar tal crise consiste em reduzir custos, eventualmente despedindo 

pessoas e pressionando no sentido da melhoria do desempenho. Todavia, estas medidas 

podem agravar a crise, já que induzem níveis ainda mais elevados de stresse. O foco na 

acção pode limitar a identificação de soluções criativas justamente quando elas são mais 

necessárias (Ofori-Dankwa e Julian, 2004). De modo distinto, o investimento em 

medidas suscitadoras da criatividade pode, mesmo que aperentemente de forma contra-

intuitiva, estimular a identificação de formas inovadoras de abordagem do mercado e, 

por conseguinte, de novas possibilidades estratégicas (Porter, 1996). 

A compreensão do movimento de inversão no sentido ineficácia-eficácia é melhor 

compreendido recordando que o termo “crise” remete, etimologicamente, para a ideia 

de oportunidade. Hurst (1995) analisou a relação entre crise e renovação, explicitando a 

necessidade de as organizações se libertarem das amarras do sucesso. O movimento de 

destruição criativa e deliberada do sistema representa, desta forma, a introdução de uma 

crise, tida como condição necessária para a renovação e a revitalização dos sistemas 

organizacionais. 

A organização ineficaz pode aproveitar a crise (real ou potencial) para despoletar 

a renovação. As crises reais tendem a gerar níveis elevados de energia psicológica 

negativa, decorrentes da existência de um alvo claro da agressividade organizacional. A 

crise pode despertar uma organização até aí resignada e originar um processo de 

recuperação (Bruch e Ghoshal, 2003). Não é a crise propriamente dita que gera a 

oportunidade, mas a percepção da oportunidade de mudança trazida pela crise. As crises 

também ajudam a credibilizar a apresentação da mudança como urgente e crucial, e 

facilitam a mobilização colectiva (Kotter, 1996). Pelo contrário, as crises que não são 

vistas como oportunidades, podem gerar desânimo, perda de energia psicológica, 

sentimentos de resignação e desamparo aprendido. Quando esta sintomatologia se 

encontra largamente dispersa pela organização, há o risco de esta caminhar 

passivamente para a sua própria “morte” (Cunha e Cunha, 2004). Uma vantagem da 

crise potencial reside no facto de a mudança poder ser introduzida sem níveis de stresse 
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paralisantes. A disrupção introduzida com deliberação pode suscitar mudanças 

organizacionais facilitadas pela estimulação de energia psicológica positiva – caso a 

organização seja capaz de conquistar o empenhamento dos membros da organização 

numa visão partilhada e desejada (Bruch e Ghoshal, 2003).    

A razão pela qual as mudanças ocorrem, por vezes, a destempo, pode ser 

explicada pelo curso do Tao: apenas quando o extremo da ineficácia é atingido, fica 

claro para os actores organizacionais que é necessário alterar o rumo dos 

acontecimentos. Antes disso, embora a possibilidade de sucesso já existisse, o processo 

poderia ser mais traumático – facto que torna porventura mais tentador aguardar pela 

oportunidade (o que pode ser problemático se o declínio se tornar irreversível) ou, 

então, introduzir a disrupção “artificial” que induza os actores a darem as boas vindas à 

mudança. As crises organizacionais enfrentadas de forma criativa podem, portanto, 

originar um “estado de espírito organizacional” vigoroso e resiliente (veja figura 4) e 

gerar oportunidade de renovação e de melhoria da organização. É neste sentido que o 

termo ”crise” se aproxima da sua raiz etimológica – o que traduz a possibilidade de, 

paradoxalmente, a eficácia de uma estratégia representar a semente da mudança 

estratégica e, eventualmente, da eficácia.  

Ashby (1968) escreveu que “ (n) um sentido absoluto, não existe aquilo a que se 

possa chamar a ´boa organização´. Trata-se de uma noção sempre relativa; uma 

organização” que é boa num contexto ou de acordo com um critério, pode ser má de 

acordo com outro (Scott,1992:342). A implicação é clara: nenhum critério serve como 

único ou derradeiro para avaliação da eficácia de uma organização. 

A razão para está “desconfiança” essencial antes aludida passa pelo 

reconhecimento de que o bom esta na origem do mau – e vice – versa. A rejeição do 

dualismo Eficácia vs. Ineficácia representa uma forma de ultrapassar a simplificação 

dualista que encara a eficácia como prevalecente sobre a ineficácia. 

2.4. Cultura Organizacional 

2.4.1. Conceptualização 

Na literatura da teoria organizacional existem várias definições sobre o conceito 

de cultura. Da literatura antropológica constata-se que, de uma forma geral, a cultura 

começou por ser definida como uma componente do sistema social que se manifesta no 

modo de vida e nos artefactos, um todo complexo no qual se inclui o saber, a crença, a 



57 

arte, a moral, a lei, os costumes, os hábitos, etc., adquiridos pelo homem enquanto 

membro de uma sociedade. Esta concepção pluralista e sócio-cultural caracterizaram 

durante largo tempo (1900-1950) o pensamento antropológico, muito embora se tenha 

operado uma divisão em duas principais correntes de pensamento a respeito da 

problemática da cultura: a corrente que encara a cultura como um conjunto de padrões 

culturais e a corrente que encara a cultura como estrutura social (Neves, 2000).  

A primeira corrente assume que a cultura é criada pelos indivíduos que interagem 

e enfatiza mais a estrutura padronizada da cultura do que as suas dimensões ou 

conteúdos, diferem em grau em termos de acessibilidade, de consciência, de 

complexidade e de espécie. Os mais simples são padrões mais ou menos objectivos e 

mais ou menos explícitos, traduzíveis em artefactos e comportamentos, os mais 

complexos encontram-se subjacentes às formas de organização económica, política, e 

social e aos sistemas de religião, de linguagem, de filosofia, de direito, de ciência e de 

arte. Estes padrões tendem a persistir como conjuntos organizados, apesar da mudança 

em alguns dos artefactos culturais. 

A segunda corrente entende a cultura como uma rede ou sistema de relações 

sociais e assume que cada sistema estrutural é uma unidade funcional em que todos os 

componentes contribuem de um modo harmonioso para a sua existência e continuidade. 

Este sistema de relações sociais não é algo directamente observável, mas uma 

abstracção das formas de estruturação das relações sociais vigentes e observáveis. No 

núcleo do conceito de estrutura social está a cultura entendida como um conjunto de 

regras implícitas ou explícitas de modos estandardizados de comportamento e de 

pensamento. 

Recentemente, o pensamento antropológico evoluiu na forma de conceber a 

cultura. Tal evolução traduziu-se na substituição da perspectiva funcionalista pela 

perspectiva estruturalista e gerou, como resultado, uma ênfase na componente simbólica 

e cognitiva da cultura. A cultura é vista como um sistema de padrões cognitivos 

aprendidos que auxiliam as pessoas nos processos de perceber, sentir e actuar e, como 

tal, encontra-se localizada na mente das pessoas e como um sistema partilhado de 

símbolos e de significados, patente nos pensamentos e nos significados partilhados 

pelas pessoas de uma sociedade. É na base deste enquadramento teórico que se deverão 

compreender e interpretar as múltiplas teorizações e diversificadas formas de 

operacionalização que o conceito de cultura aplicado ao mundo das organizações revela 

na literatura organizacional. O interesse pelo estudo da cultura organizacional tem 
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origem nos finais dos anos 70 e conhece um amplo desenvolvimento na década de 80. 

Na origem deste interesse está a tomada de consciência por parte de teóricos e práticos, 

da importância dos factores culturais nas práticas de gestão e a crença no facto de a 

cultura organizacional constituir um factor que diferencia as organizações bem-

sucedidas das menos bem-sucedidas.  

Para Martin (1992: 12-13), a cultura é definida como uma forma de fazer/gerir as 

acções na organização. Efectivamente, uma cultura organizacional forte e amplamente 

reconhecida tem sido citada como factor de influência no bom sucesso de uma 

organização. Para Robbins (1990: 46), “ [a] cultura é definida como as atitudes, crenças 

e valores de uma sociedade. Estes incluem as diferenças psicológicas individuais, tais 

como traços de personalidade e, evidentemente, os diversos sistemas sociais, políticos e 

educacionais da sociedade”. Rosenbloon e Kravchuk (2005: 169) realçam que a cultura 

é um conjunto de valores e crenças compartilhados sobre o que funciona e o que não 

funciona em certos ambientes. Com o correr do tempo, os valores e as crenças 

influenciam as práticas organizacionais e as premissas que orientam as acções das 

pessoas da organização.  

Para, Robbins (2005) a cultura organizacional é um conjunto de valores 

compartilhados pelos membros da organização, que faz com que estas se distingam das 

outras organizações. Este autor considera os fundadores de uma organização o elemento 

que mais influencia a cultura de uma organização, pois não há culturas idênticas, os 

fundadores não são os mesmos e, consequentemente, as visões e os valores também 

não. De acordo com a UNESCO – Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural 

(2002), cultura é o conjunto dos traços distintivos espirituais e materiais, intelectuais e 

emocionais de uma sociedade ou de um grupo social, que engloba, a arte, a literatura, os 

estilos de vida, os modos de viver juntos, os sistemas de valores, as tradições e as 

crenças. Shavitt et al. (2008, p. 1103) argumentam que a cultura inclui “elementos 

partilhados que fornecem padrões para perceber, acreditar, avaliar, comunicar e agir 

entre aqueles que partilham uma língua, um período histórico e uma localização 

geográfica.” 

Por outro lado, Kluckhon (1951) e Hofstede (2001: 9)  realça que a cultura 

consiste em formas de pensar, sentir e agir que são adquiridas e transmitidas por 

símbolos, revelando as conquistas específicas de grupos humanos, incluindo o valor 

inerente à essência dos artefactos culturais, tais como a noção tradicional (isto é, 

historicamente, dirigida e seleccionada) e, mais especificamente, o valor investido. 
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Nesta perspectiva, (Kluckhon, 1951; Hofstede, 2001: 9) conclui que a cultura é: 

(1) a perspectiva geral sobre a vida, (2) herança social de um indivíduo derivado do 

grupo, (3) a forma de pensar, sentir e acreditar, (4) a abstracção comportamental, (5) 

parte das teorias antropológicas sobre como as pessoas se comportam em grupos, (6) 

armazém da aprendizagem que se integra, (7) uma série de padrões para assediar 

questões de orientação, (8) um comportamento que é aprendido, (9) mecanismos de 

regulação e regras normativas, (10) um conjunto de técnicas para ajustar tanto o 

ambiente externo como as outras pessoas e (11) camadas de sedimentos históricos. Das 

definições de cultura mencionadas podemos resumir-se que a cultura é a programação 

colectiva da mente, a parte do meio ambiente feita pelo homem e que este tem de 

conhecer e acreditar para atuar de forma aceitável pelo grupo. 

Na linha da cultura organizacional encontram-se diversos conceitos que mostram 

a importância e o grau de influência da cultura sobre as pessoas que trabalham nas 

organizações. A cultura organizacional também tem sido discutida por vários autores. 

Wagner e Hollenbeck (2004) argumentam que a cultura de uma organização é uma 

maneira informal e comum de perceber a vida e a participação na organização, que 

mantem os seus membros unidos e influencia o que pensam sobre si mesmos e sobre o 

seu trabalho. Por outro lado, Barrett (2014) realça que a cultura de uma organização – 

ou qualquer grupo de pessoas – é um conjunto de valores, crenças e comportamentos, e 

este conjunto é um reflexo dos líderes do grupo. Leavitt apud. Sousa (2011) considera 

que “ [a] Cultura organizacional é todo um conjunto, frequentemente inconsciente e 

implícito nas ações, de crenças, tradições, valores, costumes, expectativas e hábitos, 

amplamente compartilhados, que caracterizam um grupo particular de pessoas”. Nesta 

perspectiva, as crenças, os sistemas de valores e normas do comportamento 

organizacional são guias para o desenvolvimento das actividades organizacionais. De 

certo modo, os valores são padrões pelos quais nos avaliamos e têm um reflexo sobre as 

decisões, acções e atitudes das pessoas. Os valores culturais determinam as prioridades, 

acima de qualquer coisa. São aprendidos e incorporados na nossa personalidade por 

meio do desenvolvimento educacional, intelectual, moral e religioso – portanto, 

passíveis de um processo contínuo de reavaliação.   

Por outro lado, Schein (2001) afirma que a cultura organizacional é muito mais do 

que os valores seguidos, os rituais, o clima da organização ou o modo de fazer as coisas. 

Todos esses aspectos são parte da cultura, mas nenhum deles é a cultura no nível em 

que a cultura importa. Esses níveis culturais vão do muito visível ao muito tácito e 
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invisível e podem ser classificados em três níveis. Assim, (Schein, 1992; Kim, 2003)  

divide a cultura em três níveis de compreensão: 1) nível dos artefactos visíveis: são 

aqueles mais visíveis e representados pelos elementos físicos da organização; 2) nível 

dos valores que governam os comportamentos das pessoas: incluem-se aqui filosofias, 

metas e estratégias da organização. São elementos que assumem aspectos valorativos na 

organização e são passíveis de orientar o comportamento dos indivíduos, e 3) nível dos 

pressupostos inconscientes: incluindo aqui as crenças, percepções, pensamentos e 

sentimentos (Shein, 2010). Além disso, Schein (2009: 18) afirma também que:  

 

A cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo 

inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de 

adaptação externa e integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem 

considerados válidos e ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, 

pensar e sentir em relação a esses problemas. 

 

Esta definição concebe a cultura como um modelo dinâmico de aprendizagem, 

transmissão e mudanças. O autor acredita que o conceito é complexo o suficiente para 

ser empregue na compreensão de fenómenos de grupos pequenos, como uma equipa de 

trabalho, ou grandes, como uma nação ou sociedade.  

Um dos conceitos de cultura organizacional que é referência na teoria das 

organizações em geral e na cultura organizacional em particular é o modelo 7-S de 

McKinsey. O modelo 7S da Mckinsey envolve sete fatores interdependentes que são 

classificados como elementos rígidos ‘hard’ e brandos ‘soft’ : os elementos rígidos 

(hard) são compostos pela Estratégia, Estrutura e Sistemas. Os elementos moles (soft) 

são compostos pelos Valores Compartilhados, Habilidades, Estilo e Pessoal (Peters e 

Waterman, 1982: 42) como se pode ver na figura 5. 

Figura 5 – Factores Interdependentes: Elementos Rígidos e Brandos 

Elementos rígidos Elementos moles 

Estratégia 

Estrutura  

Sistemas 

Valores Compartilhados 

Habilidades 

Estilo 

Pessoal / Equipe 

Fonte: Peters e Waterman (1982). 
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Os elementos rígidos são mais fáceis de definir ou identificar e a gestão pode 

influenciá-los diretamente: estes incluem declarações de estratégia, organigramas, linhas 

de comunicação e de processos formais e sistemas de Tecnologias de Informação e 

Comunicação. Os elementos brandos, por outro lado, podem ser mais difíceis de 

descrever e são menos tangíveis, mais influenciados pela cultura e difíceis de 

quantificar. No entanto, se a organização estiver a encaminhar-se para ser bem-

sucedida, esses elementos ‘leves’ são tão importantes como os elementos rígidos. Esses 

modelos podem ser observados na figura 6. O diferencial desse modelo é a sua 

simplicidade e complexidade na forma como considera esses componentes, uma vez que 

não são explicados isoladamente, mas trabalham e são entendidos em conjunto. Assim, 

se um componente muda, automaticamente outras mudanças ocorrem noutros 

componentes. Por exemplo, se há uma mudança no sistema interno do plano de carreira 

e na formação de funcionários, ou seja, uma mudança na área dos Recursos Humanos, 

isso afetará a cultura organizacional, que, por sua vez, afetará o estilo de gestão da 

organização e, ainda, a estrutura e os processos da organização.  

 

 

Fonte : Adaptado de Texeira ( 2013:90 ). 

 

Com base na terminologia em inglês, os autores distinguem os sete elementos 

como já referido anteriormente em: elementos “hard” e elementos “soft”. Os elementos 

“hard” integram a Estrutura, os Sistemas, e a Estratégia de uma organização e estão 

representados, na figura acima, em cor cinza. Já os elementos “soft” dizem respeito ao 

Estilo, Equipa de Direção, Habilidades e Valores Compartilhados e estão destacados a 

Figura 6 – O modelo 7s de Mckinsey 
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azul. Segundo Waterman e Peters (apud. Texeira 2013) numa organização, os elementos 

“hard” podem ser encontrados em declarações de estratégia, planos, gráficos 

organizacionais e outros tipos de documentação semelhantes. Já os elementos “soft” não 

são tão perceptíveis e resistem à discrição, uma vez que capacidades, valores e 

elementos da cultura organizacional estão em contínuo desenvolvimento e em contínua 

mudança. Na verdade, os elementos “soft” são, em grande parte, determinados pelos 

indivíduos que trabalham na organização. Assim, é mais difícil planear e influenciar os 

elementos “soft”, apesar de tais elementos terem um grande impacto nos elementos 

“hard” de uma organização. 

Na figura 6 pode observar-se cada um dos elementos específicos na organização: 

(1) Estratégia: o plano elaborado para manter e construir uma vantagem competitiva 

sobre a concorrência; (2) Estrutura: organigrama que ilustra a forma como a 

organização está estruturada; (3) Sistemas: breve explicação e descrição dos 

procedimentos e actividades diárias dos funcionários; (4) Valores 

Compartilhados: chamadas "metas superordenado (Superordinate Goals)" literalmente 

significa de ordem superior, quando o modelo foi desenvolvido, estes são os valores 

centrais da organização que são evidenciados na cultura organizacional e da ética do 

trabalho em geral, (5) Estilo de liderança adoptado, (6) Funcionários: os trabalhadores e 

as suas responsabilidades gerais, (7) Habilidades: as habilidades reais e competências 

dos funcionários que trabalham para a organização. 

Colocar Valores Compartilhados no centro do modelo demonstra a importância 

que estes valores assumem para o desenvolvimento de todos os outros elementos 

críticos. A estrutura, estratégia, sistemas, estilo, pessoal, e as habilidades são o motivo 

pelo qual a organização foi originalmente criada e aquilo que ela representa. Assim, a 

visão original da organização é formada a partir dos valores dos fundadores.  

Peters e Waterman (1992) defendem que as organizações devem adotar novos 

princípios a fim de responder ao ambiente cada vez mais competitivo e isolaram oito 

atributos das organizações “excelentes” ou “bem-sucedidas”: (1) Predisposição à ação, 

(2) estar próximo do cliente, (3) autonomia e iniciativa, (4) produtividade através das 

pessoas, (5) mão-de-obra orientada por valores, (6) restringir-se ao conhecido; (7) 

estrutura simples (ou simplificada) com recurso a equipas pequenas; (8) filosofia 

equilibrada (flexíveis/rígidas simultaneamente). 

Estas são características que distinguem uma organização de outras organizações. 

Essas prioridades são consistentes com o entendimento de Hofstede (2001: 19) de que 
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as características são específicas dos membros de um grupo, ou seja, das pessoas que se 

distinguem de outros grupos. 

De acordo com Peters e Waterman (1980:139), no contexto organizacional a 

cultura e diversos valores podem surgir sob a forma de histórias, mitos e lendas 

importantes que ocorrem na vida da organização. Sem exceção, o domínio e coerência 

da cultura têm significado na organização. Portanto, a cultura da organização é cada vez 

mais forte e mais direccionada para a organização, ficando cada vez mais reduzida a 

necessidade das políticas, organogramas, regras e procedimentos. Assim, pode-se dizer 

que os valores culturais podem reforçar o compromisso entre os outros membros da 

organização e que os comportamentos têm implicações na condução da integração 

interna e adaptação externa, tal como no entendimento de Schein.  

A cultura organizacional também deveria ser reavaliada. Drucker (1993: 125) 

argumenta que “mudar a cultura organizacional tornou-se a última moda em 

administração. (…) Existe de facto a necessidade de mudar hábitos profundamente 

enraizados em muitas organizações”. Neste caso, qualquer esforço para mudar a cultura 

organizacional deve-se concentrar no que as pessoas e os gestores fazem rotineiramente 

dentro da organização. (Stoner e Freeman, 1995; Padoveze e Benedicto, 2005) afirmam 

que ”[e] entretanto, não é fácil mudar a cultura de uma organização. Uma dificuldade 

está em identificar a cultura actual, já que ela decorre dos actos dos membros da 

organização e dos relacionamentos que eles estabelecem com o correr de tempo.” 

Uma cultura permanente pode significar um risco para uma organização. Isto pode 

tornar a organização incapaz de reagir às exigências do ambiente. Portanto, o gestor 

eficaz deve possibilitar o desenvolvimento dos aspectos culturais, para que a 

organização corresponda às expectativas ambientais. 

2.4.2. Dimensão de Cultura  

Hofstede (1990; 286-316), Hofstede, Hofstede & Minkov (2010) e Lewis (2014);    

nos seus estudos destacaram quatro dimensões básicas e mais duas dimensões recentes 

da cultura organizacional, nomeadamente: Distância de poder (power distance), Evitar 

incertezas (uncertainty avoidance), Individualismo versus colectivismo, e dimensões 

masculinas versus femininas. Essas dimensões podem ser definidas da seguinte forma: 

(1) Distância ao poder (power distance): Esta dimensão está fortemente relacionada 

com a autoridade hierárquica e foi definida como o grau em que os membros menos 

poderosos/influentes de uma organização ou instituição dentro de um país aceitam que o 
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poder seja distribuído desigualmente. É explicado mais pelo valor do sistema do que 

pelo poder dos membros, pois a forma de distribuição do poder é geralmente explicada 

a partir do comportamento dos membros mais poderosos, dos líderes; (2) Evitar 

incertezas (uncertainty avoidance): Hofstede (1991) definiu incerteza como o grau de 

ameaça percebido por membros de uma cultura em situações incertas/problemáticas ou 

desconhecidas reflete o sentimento de desconforto que as pessoas sentem ou a 

insegurança em relação a riscos, caos/desordem e situações não estruturadas. Neste 

caso, esta dimensão está relacionada com o nível de stress em relação a um futuro 

incerto, e de acordo com Hofstede (2001), as organizações, para lidar com a incerteza, 

utilizam instrumentos como as tecnologias (que cria previsibilidade de curto prazo dos 

resultados), regras (diminuem imprevisibilidade do comportamento dos membros e 

outros stakeholders da organização) e rituais (limitam incerteza através de um 

comportamento conhecido).   (3) Individualismo versus coletivismo: o individualismo 

está relacionado com as sociedades em que os laços entre os indivíduos foram perdidos, 

onde cada um se preocupa primeiro consigo, enquanto o colectivismo é o contrário. Esta 

dimensão diz respeito a sociedades em que uma pessoa, desde seu nascimento em 

diante, é fortemente integrada em grupos coesos, os quais por toda a sua vida continuam 

a protegê-lo em troca de lealdade incontestável; (4) Dimensões masculinas versus 

femininas: as dimensões masculinas estão relacionadas com sociedades em que o papel 

do género social é claramente diferenciado, por exemplo, o homem tem um 

comportamento mais agressivo e competitivo e quando negoceia está mais interessado 

nos resultados e na justiça, enquanto as mulheres têm mais compaixão. As dimensões 

femininas estão ligadas a sociedades onde o papel do género social está sobreposto, ou 

seja, a mulher e o homem podem desempenhar o mesmo papel, o mesmo 

comportamento. 

Em estudos posteriores, a equipa de Hofstede (2001) identificou um quinto factor 

independente denominado de “dinamismo confuciano”, que opõe a orientação de curto 

prazo à orientação de longo prazo (horizonte temporal) e foi usada para construir uma 

explicação parcial do sucesso das economias do Extremo Oriente nas últimas décadas. 

A sexta dimensão é refere-se à gratificação imediata versus auto-controlo. Esta 

dimensão foi acrescentada mais recentemente, em 2010, tendo por base um trabalho de 

análise dos dados do World Values Survey que foi realizado por Michael Minkov. A 

esta nova dimensão foi atribuída a designação de Indulgência versus Auto-controlo 

(Indulgence versus Restrain). A indulgência representa uma sociedade que permite a 
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gratificação relativamente livre de desejos humanos naturais e básicos relacionados com 

a diversão e o desfrutar a vida (enjoy life and having fun), enquanto a restrição, por 

oposição, diz respeito a uma sociedade que suprime essa gratificação de necessidades e 

que as regula através de estritas normas sociais. Esta dimensão apresenta-nos dois 

extremos onde, por um lado (indulgência), as pessoas podem agir da forma que 

entendem no sentido de atingirem um elevado grau de felicidade, enquanto por outro 

(restrição) as pessoas têm a noção de que essa gratificação deverá ser contida e 

regulada.  

A compreensão da cultura de uma organização implica a discussão dos seus 

pressupostos básicos. Schein (1987,1992 e 2004), utilizando como referência os 

trabalhos de Florence Kluckhohn (1965), propõe um conjunto de categorias para o 

estudo da cultura. 

2.4.2.1. Relação da Organização com o seu Ambiente (Human relationships to 

nature) 

O ambiente pode ser controlado pela organização, mas a organização também 

pode ser controlada pelo ambiente, visto que as suas tomadas de decisão sofrem 

influência do ambiente e vice-versa. Nesta perspetiva, contesta-se os pressupostos 

subjacentes à tarefa principal da missão ou função da organização sobre o seu ambiente, 

tanto visível como oculta. Quando o pressuposto da organização está, de facto, separado 

do seu ambiente, mais cedo ou mais tarde a organização terá problemas para sobreviver. 

Assim, a estratégia da organização deve concentrar-se em pressupostos iniciais sobre o 

seu ambiente e tentar o mais possível validar os pressupostos antes de decidir os 

objetivos e os meios a utilizar (Schein, 1997: 131).  

Schein (1987) argumenta que o relacionamento da organização com a natureza e 

com o seu ambiente externo é vital no momento em que a cultura da organização é 

formada e como ela evolui. Essa relação pode ser de domínio, submissão ou harmonia e 

a participação do líder é essencial para a definir.  

De acordo com Morgan (1996), é importante observar se a organização se esforça 

para atender o que está a acontecer à sua volta, obtendo com isso o controlo da situação 

(riscos, oportunidades, ameaças e tendências), ou se procura a harmonia, preocupando-

se em corresponder somente às expectativas, à medida que supre as necessidades 

proclamadas pelo ambiente. Ou, ainda, se a sua opção é a da submissão, ou seja, a 
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organização é entendida como um fim em si mesma, dentro da lógica de um sistema 

mecânico e fechado, com uma visão bastante opaca do que está a acontecer à sua volta. 

Na maioria dos casos, as organizações formam-se e existem com o objectivo de 

ser economicamente rentáveis. Schein (1997) realça que para alcançá-lo é essencial 

encontrar um equilíbrio entre a organização que deseja ser rentável e o que é realmente 

desejado por accionistas, fornecedores, funcionários, comunidade e clientes 

governamentais. 

O líder que cria uma organização preocupa-se em alcançar esse equilíbrio e é 

assim que o seu grupo irá transmitir informações sobre a missão, estratégia, actividades 

e foco do grupo, objectivos e meios para cumprir a missão, como a estrutura da 

organização, o sistema de compensação ou sistema de energia. As medições para avaliar 

o cumprimento dos objectivos e a obtenção de informações sobre os sistemas de 

correcção são outras estratégias que permitem mudar de rumo quando se percebe que o 

mesmo não promove os objectivos. 

Um líder será abandonado se uma proposta de sistemas de missão, metas, medição 

e correcção não levar ao sucesso da organização a partir de um ponto de vista 

económico e, portanto, não representar o equilíbrio entre a organização e o seu ambiente 

externo. Além disso, o grupo vai procurar outro líder para redefinir a missão e, 

efetivamente, atingir o equilíbrio desejado. Nesse sentido, para Schein, a cultura é o 

resultado de decisões reais, feitas pelo grupo no passado. Schein (2001) afirma ainda 

que a cultura organizacional ou corporativa vai para além dos valores seguidos, os 

rituais, o ambiente da organização ou os procedimentos. Todos esses aspetos são parte 

da cultura, mas nenhum deles é a cultura no nível em que ela importa. Esses níveis 

culturais vão do muito visível ao muito tácito e invisível e podem ser classificados em 

três níveis, como já referimos na página anterior, nomeadamente o nível 1, chamado 

artefactos, isto é, o que se vê, ouve e sente enquanto se está numa organização. O nível 

2, chamado de valores casados, um nível mais profundo, em que se pretende encontrar 

uma tipologia para questões que a organização estimula como importantes para todos. O 

nível 3, chamado de certezas básicas fundamentais, no qual se precisa pensar a 

organização tendo em conta toda a sua história. 

Assim, pode-se dizer que os valores culturais têm implicações na condução da 

integração interna e adaptação externa, tal como no entendimento de Schein (2004). 

Deste modo, e de acordo com autor, abordamos questões de adaptação externa e a 

gestão da integração interna, como se segue. 
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A.1. Questões de adaptação externa. 

As questões atinentes à adaptação externa das organizações, de acordo com 

Schein (2004), dizem respeito às formas como as organizações se mantêm em relação 

ao seu ambiente externo. Estas etapas de adaptação externa são descritas no Quadro 7. 

Quadro 7 - Etapas de Adaptação Externa 

Missão e Estratégia  Obter entendimento compartilhado da 

missão essencial, da tarefa principal e 

das funções manifestas e latentes. 

Metas Desenvolver consenso sobre as metas, 

como derivadas da missão essencial. 

Meios Desenvolver consenso sobre os meios a 

serem usados para atingir as metas, 

como estrutura da organização, divisão 

do trabalho, sistema de remuneração e 

sistema de autoridade.  

Mensuração  Desenvolver consenso sobre os 

critérios a serem usadas ao mensurar 

quão bem o grupo trabalha para 

atender às suas metas, tal como os 

sistemas de informação e controlo. 

Esta etapa também envolve o ciclo de 

obtenção das informações, isto é, 

consegui-las no local correto da 

organização e interpretá-las, de modo 

que a ação corretiva apropriada possa 

ser adotada.  

Correcção  Desenvolver consensos sobre a terapia 

apropriada ou as estratégias 

reparadoras a serem usadas se as metas 

não forem atingidas. 

Fonte: Adaptado de Schein (2004:88) 

  



68 

A.2. Gestão da integração interna 

Refere-se aos processos complexos e multifacetados que constroem e 

desenvolvem o grupo e, também, aos processos de solução de problemas e realização de 

tarefas. As questões de integração interna são expostas no Quadro 8. 

Quadro 8 - Questões de integração interna 

Criar uma linguagem e categorias 

concetuais comuns 

Na procura de uma melhor comunicação 

entre os membros de um grupo. 

Definir as fronteiras do grupo e os 

critérios de inclusão  

O grupo deve definir quem faz parte e quem 

não faz parte, assim como deve definir os 

critérios de filiação.  

Distribuir poder e status O grupo deve determinar o seu padrão básico 

de organização social, os seus critérios e 

regras sobre como os membros obtêm, 

mantêm e perdem poder. O consenso nesta 

área é crucial para que os membros giram os 

sentimentos de ansiedade e agressão.   

Desenvolver normas de intimidade, 

amizade e amor 

O grupo deve determinar as regras para o 

relacionamento entre os membros, entre os 

sexos, e sobre como a abertura e a intimidade 

devem ser tratados no contexto da gestão das 

tarefas da organização. O consenso nesta área 

é crucial para que os membros geram os 

sentimentos de afeição e amor.  

Definir e alocar recompensas e 

punição  

O grupo deve saber quais são os 

comportamentos heróicos e reprováveis e 

deve chegar a um consenso sobre o que é 

recompensa e o que é punição.  

Explicar o inexplicável-ideologia e 

religião  

O grupo dá significado aos eventos 

inexplicáveis, de modo que os membros 

possam reagir a eles e evitar a ansiedade de 

lidar com o inexplicável e o incontrolável. 

Fonte: Adaptado de Schein (2004:88). 
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Em suma, a natureza da relação com o ambiente inclui a forma como os membros 

da organização interagem com o ambiente, o papel da organização na sociedade através 

dos serviços prestados, bem como o ponto de vista sobre questões ambientais relevantes 

e ainda a posição organizacional no ambiente - para dominar ou ser dominada. 

2.4.2.2. A Natureza da Realidade e da Verdade (The nature of reality and 

truth) 

A realidade e a verdade são entendidas no contexto da cultura organizacional 

baseadas no nível, no contexto, na escala e na compreensão acerca das informações 

(Hall, 1977 e Schein, 2004). A realidade abrange três níveis: 

(1) A Realidade física externa - ocorrências que podem ser determinadas objectiva 

e empiricamente;  

(2) A Realidade social – refere-se às ocorrências consideradas assuntos de 

consenso, não testáveis externa e empiricamente. Por exemplo: a relação de 

um grupo com a natureza, ideologias e valores;   

(3) A Realidade individual – o que cada pessoa aprendeu por experiência própria. 

Que diz em respeito àquilo que é aprendido por alguém através de outra 

pessoa ou da experiência que é considerada verdadeira. 

 

Definir realidade física, social ou individual é uma aprendizagem social, uma 

parte de determinada cultura. 

Ao falar em cultura, Hall e Hall (1990: 9) afirmam que “cultura pode ser 

comparada a um computador gigante, extraordinariamente complexo e refinado”. Os 

seus programas guiam as ações e as respostas dos seres humanos em diversas situações 

(culture can be likened can to a giant, extraordinady complex, subtle computer. Its 

programs guide the actions and responses of human beings in every walk of the life). Os 

autores dizem ainda que cada cultura terá diferenças individuais e apresentam categorias 

para a descrição dos povos; uma delas está relacionada com o tipo de relação que pode 

ser observada na referencia ao contexto e que é por eles designada como “contexto 

baixo (Low context)” e “ contexto elevado (high context)”.  

High-context cultures incluem grande parte do Médio Oriente, Ásia, África e 

América do Sul. Além delas, temos ainda o contexto timorense, que se pode enquadrar 

perfeitamente nesse tipo de comunicação. Segundo os autores, as pessoas deste tipo são 

(1) relacionais, colectivistas, intuitivas e contemplativas (relational, collectivist, 
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intuitive, and contemplative.). (2) Enfatizam as relações interpessoais. (3) Colectivista,  

que prefere a harmonia do grupo e o consenso à realização individual. (4) 

Desenvolvimento na confiança. (5) Menos governados/regidos pela razão do que pela 

intuição ou sentimentos. As palavras não são tão importantes como o contexto, que 

pode incluir o tom de voz do orador, a expressão facial, gestos, postura e até mesmo a 

história da família da pessoa e o status. A comunicação de alto contexto tende a ser 

mais indirecta, mais formal e recorre a uma linguagem rebuscada, humilde, sendo o 

pedido de desculpas elaborado típico deste contexto. 

Em contrapartida, low-context culture, é característico da América do Norte e 

grande parte da Europa Ocidental. Segundo os autores, as pessoas deste tipo são; (1) 

lógicas, lineares, individualistas e orientadas para a ação. (2) Focam-se no valor da 

lógica, nos factos/nas evidências e na sinceridade. (3) Resolver um problema significa 

alinhar os factos/evidências e avaliar um de cada vez. (4) As decisões são baseadas em 

factos e não na intuição. (5) As discussões terminam com ações. E (6) os 

comunicadores devem ser simples, concisos, eficientes, esperando-se deles a acção. (7) 

Para ser absolutamente claro, eles esforçam-se por usar palavras precisas e pretendem 

que estas sejam entendidas literalmente. (7) Contractos explícitos são usados para 

concluir as negociações. Trata-se de uma realidade muito diferente da que se verifica 

em culturas de alto contexto que dependem menos da precisão da linguagem e de 

documentos legais. Os homens de negócios de alto contexto podem até desconfiar de 

contractos e ficarem ofendidos pela falta de confiança que eles parecem sugerir. 

Além disso, o contexto cultural pode ser diferenciado entre paradigma da unidade 

de orientação e paradigma de interacção cultural. Em comparação, podem ser 

identificados três características da perspectiva de cultura organizacional, ou seja, a 

perspectiva de integração, a perspectiva de diferenciação, e a perspectiva de 

fragmentação, que representam facetas de um mesmo fenómeno e não são mutuamente 

exclusivas (Martin, 1991,1992, 2002, 2004; Cameron e Quinn, 2005).  

A perspectiva de integração centra-se nas manifestações de cultura que sublinham 

o consenso que existe na organização, considerando que só o que é partilhado por todos 

os membros da organização é que é cultura, valorizando por isso a harmonia e 

homogeneidade proporcionada por esta partilha, uma vez que dessa forma, é aliviada a 

ansiedade que podia resultar da ignorância e incerteza. Normalmente, um líder 

carismático gerou um conjunto de crenças e valores, os quais são comunicados e 

divulgados através de histórias e mitos que são conhecidos de todos os membros dessa 
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cultura. “A cultura é vista como o “cimento social” que une todas as pessoas da 

organização” (Caetano, at al. 2002).  

A perspectiva da diferenciação, pelo contrário, considera como essência da cultura 

a divergência, considerando como problemática a homogeneidade e o consenso, tão 

importantes na perspectiva anterior, centrando-se então nas manifestações culturais 

sobre as quais existem interpretações inconsistentes. Considera também que os 

consensos só podem ser encontrados ao nível dos subgrupos, os quais, aparecem 

independentes uns dos outros e podem viver em harmonia ou em conflito entre si. Os 

membros que compõem uma organização têm diferentes origens étnicas e sociais e 

desempenham diferentes papéis, que se reflectem distintamente no poder, autoridade e 

estatuto que lhe é associado, assim como, nas recompensas e obrigações que deles 

derivam. E são estas diferenças que de acordo com Chambel e Curral (2008), 

estabelecem distintos interesses e motivações por parte das pessoas, originando por isso, 

subgrupos que partilham valores e pressupostos. Contudo, esta partilha por subgrupos, 

provoca alguns conflitos de interesses na organização, o que apesar de tudo, não 

significa que não haja harmonia.  

A perspectiva de fragmentação, “considera a diferenciação num ponto extremo, 

porque estabelece o indivíduo como principal unidade de análise”. (Chambel e Curral 

2008). O consenso é algo de transitório e específico em cada situação ou para a 

resolução de cada problema. Assim, num momento julgamos pertencer a uma 

subcultura para pouco tempo depois achar que já se pertence a uma outra subcultura. 

Desta forma, a vida organizacional é encarada como um fluxo de diferentes 

interpretações e confrontos, onde não existem padrões permanentes.  

De acordo com Caetano at al. (2002), a regra geral é a ambiguidade, o paradoxo e 

a tensão. Nas organizações actuais a ambiguidade de valores, normas e pressupostos 

predomina, sendo a fragmentação inevitável, uma vez que os próprios subgrupos estão 

constantemente a sofrer alterações. As relações entre pessoas, conforme referem 

Chambel e Curral (2008), alteram-se para responder às constantes mudanças da 

envolvente externa, As pessoas adoptam em cada momento diferentes valores e 

pressupostos, os quais lhes permitem proteger os seus próprios interesses. Estas 

perspectivas devem ser consideradas complementares, e para se compreender melhor as 

dinâmicas da cultura na sua totalidade, deverá utilizar-se as três concepções 

conjuntamente, obtendo dessa forma um resultado melhor. Das três a mais generalizada 

é a da integração (Martin 2002). Este autor realça que em termos fenomenológicos, o 
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processo de construção da cultura organizacional constitui uma forma sustentada de 

hibridação, resultante de combinações, de interferências mútuas, de interfaces e 

interpenetrações entre um vasto conjunto de factores.  

No seio das organizações é possível encontrar pelo menos três tipos de cultura, 

consoante o grau e a especificidade das suas manifestações: (1) a cultura integradora, 

quando o grau de partilha e de identificação colectiva com os objectivos e valores da 

organização é elevado; (2) a cultura diferenciadora, quando o grau de partilha cultural 

apenas se restringe ao grupo de referência, sendo provável a coexistência de distintas 

subculturas no mesmo contexto organizacional; (3) a cultura fragmentadora, quando se 

constata o grau mínimo de partilha cultural, frequentemente adstrita à mera esfera 

individual. Nesta óptica, a questão nuclear não será a de saber se a organização tem ou 

não uma cultura, estritamente no sentido integrador do termo, mas, sobretudo, de 

conseguir identificar diferentes manifestações culturais num determinado contexto 

organizacional, compreender os múltiplos processos que presidem à sua construção e o 

seu real impacto ao nível do desenvolvimento estratégico e ao nível das (micro) 

políticas e das práticas quotidianamente postas em marcha nos mais diversos contextos 

de interacção social (Frost, Moore, Louis, Lundberg & Martin, 1991; Martin, 1992, 

2002).  

Além disso, pode também ser vista a relação entre o ambiente e a estratégia com a 

cultura organizacional, da qual resultam: cultura adaptativa, missões culturais, 

envolvimento cultural, e consistência cultural (Daft,1992:124-125). A escala da 

realidade cultural baseia-se nas escalas de pragmatismo e de moralismo (England, 1975; 

Schein, 1991:100-101). O resultado do estudo de valor gestionário do England 

descobriu que os gestores de diferentes países tendem a apresentar essas duas escalas, 

mas ao mesmo tempo privilegiam a mais pragmática, porque efectivamente procuram a 

aprovação com base na experiência, ou seja, procuram obter mais moralismo na 

validação baseada na crença pública.  

A informação é entendida como dados que foram processados. Os dados são um 

valor visível que aparece (os factos), pode ser medido, calculado. A informação é o 

resultado do processamento de grandes quantidades de dados a serem criadas durante as 

operações regulares da organização. O conhecimento é a informação que foi validada 

pela experiência (Firestone, 2001: 5; Shekhar e Natarajan, 2001: 18-19). Nesta linha, 

Schein (2004), realça que é necessário observar numa organização o que é um facto, o 
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que é informação e o que é verdade. Esta observação só será válida se considerada 

exclusivamente para aquele contexto. Ou em outras palavras: 

Os grupos desenvolvem suposições sobre a informação. Essas suposições 

determinam quando os grupos percebem que têm informação suficiente para tomar 

decisões. Essas suposições reflectem conjecturas mais profundas sobre a fonte final da 

verdade. O que é um facto, o que é informação e oque é verdade – cada um depende não 

apenas do conhecimento compartilhado da linguagem formal, mas também do contexto. 

(Schein, 2004: 147). 

Consideramos também uma distinção importante citada por Schein (2004:143-

144), entre culturas de elevado contexto e culturas de contexto baixo. Na cultura de 

contexto baixo, os eventos têm significados universais mais claros; na de contexto 

elevado, os eventos podem ser entendidos apenas em um dado contexto. Pode-se 

especificar bazes diferentes para definir o que é verdadeiro, como pode ser visto no 

Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Critérios para determinar a verdade 

Dogma puro Baseado em tradição 

e/ou religião.  

“sempre foi feito desse 

modo…” 

Dogma revelado Sabedoria baseada em 

confiança na 

autoridade do sábio, 

líderes formais, 

profetas ou reis. 

“Nossos consultores 

recomendam que façamos 

desse modo…”  

Verdade derivada de um 

processo “racional legal” 

Verdade socialmente 

determinada. 

“ O chefe terá que decidir isso 

porque é sua área de 

responsabilidade…” 

Verdade que sobrevive ao 

conflito e ao debate 

 “Alguém vê algum problema 

em fazemos desse modo? Se 

não houver, é o que faremos…” 

Verdade que funciona, 

critério totalmente 

pragmático  

 “Vamos tentar dessa forma e 

avaliar como estamos a 

fazer…” 

Verdade estabelecida pelo 

método científico 

Um tipo de dogma. “ Nossa pesquisa mostra que 

essa é a maneira correta de 

fazer isso…” 

Fonte: Schein (2004:146)  
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Em suma, a essência da realidade e da verdade é composta por: verdade factual e 

objectiva; procurado e identificado; dimensões de realidade física e sociais; critérios da 

verdade segundo a tradição; dogma, moral ou religião; a opinião dos sábios; o processo 

legal; a resolução de conflitos; e testes científicos. 

2.4.2.3. A Natureza Humana (The nature of human nature) 

Existem diversos factores que influenciam a formação da cultura de uma 

organização. Nesta fase, iremos explicar as dimensões relacionadas com actividades de 

natureza humana, as actividades que são consideradas adequadas e as relações 

interpessoais, estreitamente ligadas com os pressupostos sobre a própria natureza da 

realidade, da verdade, do tempo e do espaço. 

 

a. Pressupostos compartilhados sobre a Natureza Humana 

Os pressupostos sobre a própria natureza de ser humano refletem a visão humana 

que a organização possui. Nesta secção mostra-se que a natureza humana é uma questão 

muito complexa, porque existem vários critérios para defini-la. Nesta dimensão também 

existem três teorias que explicam a natureza dos seres humanos, tendo a organização 

como um foco principal. Schein (1983: 13-28) argumenta que o homem pode ser 

considerado mau (preguiçoso, não apoia a organização) ou considerado bom (trabalha 

arduamente, é generoso, dá apoio à organização) ou ainda considerado um ser neutral 

(variável mista, capaz de ser bom ou mau). Também pode ser considerado fixo ou 

mutável, apresentando as condições apropriadas para o seu desenvolvimento e melhoria.  

Há muitas classificações, mas o importante é que o consenso sobre o que é bom e 

o que é mau seja adequado à cultura em questão, dado que o que é bom para uma 

cultura pode não ser para a outra. Com o passar do tempo, e tendo a organização como 

um ponto central, têm-se realizado pesquisas para decifrar melhor os pressupostos sobre 

a natureza dos seres humanos. Estas pesquisas foram baseadas tanto em conceitos 

estritamente racionais e económicos, em que é dito que os seres humanos são motivados 

apenas pelo que vão ganhar, como em conceitos sociais, que afirmam que a necessidade 

básica do ser humano é pertencer a um grupo que tem desafios e deve demonstrar o seu 

talento. 

Maslow (1954) lançou uma escala de necessidades do homem e explicou que, em 

primeiro lugar, o ser humano deverá satisfazer as suas necessidades de sobrevivência e 

nessa etapa a motivação económica prevaleceu, uma vez que da satisfação da 
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necessidade económica surge a necessidade social de cada pessoa identificar o seu lugar 

no grupo. Finalmente, depois de satisfazer as suas necessidades sociais, surge a 

necessidade do desenvolvimento individual do ser humano e a busca do reconhecimento 

pessoal e satisfação do seu ego. 

Outra teoria importante sobre a natureza dos seres humanos é dada por McGregor 

(1960). A Teoria X considera que os funcionários são motivados pelo incentivo 

económico e só trabalham bem se controlados pelo seu supervisor, enquanto a Teoria Y 

assume que os funcionários e os desafios são automotivados e, portanto, é somente 

necessária a orientação e não o controlo. 

Por outro lado, Hofstede, na sua investigação ‘Estratégia Internacional Industrial’ 

(International Manufacturing Strategy), identificou a masculinidade e a feminilidade 

como a terceira dimensão sociocultural que poderia influenciar a determinação de 

"melhores práticas" numa organização. A masculinidade mostra que os valores que 

prevalecem na sociedade são a realidade concreta, como o dinheiro, bens, etc. Por outro 

lado, a feminidade mostra em que medida os valores dominantes na sociedade são a 

atenção dos outros e a qualidade de vida. Quando uma organização recém-formada 

adopta os pressupostos dos seus fundadores (incentivar, premiar e controlar o sistema 

organizacional), os novos membros são incentivados a partilhar esses pressupostos, pois 

se não o fizerem, correm o risco de serem despedidos.  

Com base nos argumentos de teoria da natureza dos seres humanos, Schein 

(1984b) considera as seguintes três categorias principais de hipóteses que possuem 

considerável influência no pensamento empresarial.  

Calculista – espera um envolvimento calculista do funcionário; a organização 

compra a força de trabalho e a obediência dos funcionários em troca de recompensas 

económicas. 

Social – indica que os gestores das organizações devem dedicar maior atenção 

para as pessoas que nelas trabalham, preocupa-se com o seu bem-estar psicológico, 

vendo-as como participantes de grupos e que precisam ser incentivadas como tal. Os 

gestores devem compreender as necessidades e os sentimentos dos funcionários, mostra 

consideração e simpatia. Schein (1984b) afirma que ao invés de se colocarem como 

aqueles que dão, motivam e controlam o trabalho, devem agir como facilitadores, 

apoiando o funcionário no que for preciso. Ainda para o autor, é com base no 

pensamento às hipóteses sociais que se edificam nas organizações os sistemas 
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paternalistas, nos quias a organização é percebida pelos seus participantes como uma 

“grande família”. 

Auto-realização – A orientação, segundo Schein (1984b), que permeia esta 

hipótese é que o funcionário necessita encontrar um trabalho que lhe dê significado, 

resgata-lhe desse modo o sentimento de auto-estima. A essência da auto-realização, 

segundo autor, está no desafio colocado a uma pessoa de resolver problemas, 

concomitantemente à criação de condições para que desenvolva o autocontrolo e busque 

o autodesenvolvimento. 

Para resumir, os seres humanos e a sua natureza são questões complexas e, 

portanto, existem diferentes abordagens que os tentam explicar, mas é importante 

sublinhar que uma organização comporta pressupostos sobre o que significa ser 

humano, os instintos e o comportamento que estes deveriam ter. 

 

b. Pressupostos partilhados sobre a conduta adequadas dos seres humanos 

Os pressupostos sobre a natureza humana estão estreitamente relacionados com os 

pressupostos sobre o comportamento adequado do ser humano dentro do seu grupo e 

sobre a conduta adequada do grupo a que pertence uma determinada pessoa, dentro do 

seu ambiente. De seguida, apresentaremos cinco abordagens ocidentais diferentes que 

sugerem hipóteses sobre o comportamento dos seres humanos. 

Em primeiro lugar, a abordagem de Kluckhohn e Strodtbeck (1961) argumenta 

que a pessoa adequada para assumir um determinado cargo deve controlar ativamente o 

seu ambiente. Se numa organização existem dificuldades, é necessária uma ação 

imediata para as resolver, o que requer um envolvimento de todo o pessoal para a 

ajudar. Neste caso, segundo Trompenaars e Hampden-Turner (1998), devemos falar de 

"Controlo Interno", dado que estes autores realçam que a organização é concebida como 

uma máquina que obedece aos desejos do seu operador. 

Em segundo lugar, os mesmos autores evidenciam que a natureza própria de uma 

organização é poderosa e que os seres humanos têm de se adaptar a ela. Uma 

organização que atua com esta abordagem procurará um nicho de mercado que lhe 

permitirá sobreviver e adaptar-se sempre a novas realidades em vez de criar novos 

mercados (Kluckhohn e Strodtbeck, 1961). Trompenaars e Hampden-Tuner (1998) 

chamam esta abordagem de "controlo externo", e explicam que a organização é vista 

como um produto da natureza que permite que o mesmo ambiente seja o seu 

desenvolvimento. 
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Em terceiro lugar, existe uma abordagem que está no ponto médio entre as duas 

anteriores. Para isso, é adequado que a pessoa encontre a harmonia com o seu ambiente 

através do desenvolvimento das suas próprias capacidades. Esta abordagem concentra-

se na essência da pessoa e não naquilo que esta pode fazer e alcançar. Para Kluckhohn e 

Strodtbeck (1961), esta abordagem enfatiza as atividades que têm como objectivo 

desenvolver todos os aspectos de uma pessoa como um todo.  

A quarta abordagem baseia-se na orientação das atividades e na definição de 

funções dentro da organização. O foco das actividades está na ligação com pressupostos 

sobre a natureza do trabalho e das relações. Por exemplo, um dos pressupostos é que o 

desenvolvimento individual vem em primeiro lugar. Por outro lado, é necessário 

perceber que o foco das actividades incide também sobre o género dos empregados. Há 

sociedades onde existem papéis diferentes entre homens e mulheres. Além disso, existe 

discriminação “inconsciente” não só por sexo, mas também por raça ou religião. A 

discriminação é uma atitude que está mais presente do que os resultados das pesquisas 

demonstram. 

A quinta abordagem é a relação entre a organização e o seu ambiente. Numa 

organização pode existir o pressuposto de que se deve controlar o ambiente, de que esta 

se deve adaptar ao ambiente ou que deve haver harmonia entre o desenvolvimento 

individual e o que o ambiente oferece, mas o que importa é que essas premissas sejam 

efetivamente alinhadas com a realidade, para evitar problemas. Neste sentido, destaca-

se a importância da quinta abordagem, pois, como explicado na secção de pressupostos 

partilhados pelos membros da organização em relação ao seu ambiente externo e 

interno, o ideal é que existam relações entre ele ou que pelo menos haja algum critério 

de causa e efeito sobre eles. Isto significa que se, por exemplo, se tem uma estratégia, 

esta deve ser coerente com a missão da organização. As pessoas que dirigem a 

organização e o seu ambiente devem verificar se essas estratégias, em relação ao seu 

ambiente, são realmente válidas. 

Por fim, conclui-se que os pressupostos sobre o comportamento adequado dos 

seres humanos podem variar dependendo da abordagem que se tome e do contexto 

cultural em que esteja a posição da organização. O homem pode agir sobre partes da 

natureza para obter o que deseja, pode estar subordinado à natureza e ter de aceitar o 

que é inevitável ou pode definir as funções e atividades de acordo com o sexo, raça ou 

religião e até mesmo de acordo com as relações da organização dentro do seu ambiente, 

na tentativa de buscar a harmonia com a natureza. Pode haver mais, mas as abordagens 
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mais importantes têm como base o facto de que os pressupostos devem ser 

compartilhados pelos membros da organização. E, de facto, as pessoas que dirigem a 

organização devem garantir que os pressupostos que têm sobre a relação entre a 

organização e o seu ambiente são eficazes e objectivamente válidos. 

2.4.2.4. A natureza de actividade humana 

Quando esta orientação de valor é aplicada à relação das pessoas com as 

actividades que desempenham nas organizações, enfatiza o destaque que as pessoas dão 

ao trabalho e a possibilidade de equilibrar vida pessoal, vida profissional e vida familiar. 

Enquanto em certas organizações a expectativa é de que as pessoas se envolve 

totalmente, coloca o trabalho acima de tudo, sendo os demais planos da vida 

subjugados, outras buscam equilibrar um pouco mais o trabalho com os outros planos 

da vida humana. Nas organizações, os pressupostos básicos de cultura que abordam a 

natureza da actividade são correlatos aos estilos administrativos de tomada de decisão. 

À medida que os gestores compartilham ideias sobre os problemas com que se 

defrontam e sobre como agir sobre eles.  

Esta dimensão analisa os pressupostos compartilhados que definem o certo a ser 

feita pelos seres humanos em relação ao seu meio ambiente, com base em pressupostos 

anteriores sobre a realidade e a natureza da natureza humana. Na orientação básica da 

vida, qual o nível adequado de actividade ou passividade? No nível organizacional, 

como é que a organização está relacionada ao seu meio ambiente? Qual a linha divisória 

entre o trabalho e o lazer?  

Kluckhohn e Strodtbeck (1961) observam no seu estudo comparativo em 

orientação do “trabalho e do lazer” estreitamente correlaciona com (1) o pressuposto de 

que a natureza pode ser controlada e manipulada, (2) uma orientação pragmática em 

direcção à natureza da realidade, e (3) a crença na perfectibilidade humana. Por outras 

palavras, é um dado adquirido que as coisas apropriadas para as pessoas a fazem é 

assumir e controlar activamente o seu ambiente e o seu destino.  

Schein (2004) realça de que a orientação para “fazer” (The doing orientation) 

centra-se na tarefa, na eficiência e na descoberta. Organizações conduzidas por este 

pressuposto procuram crescer e dominar dentro do ambiente de organização. No outro 

extremo da orientação de fazer, o autor argumenta que é a orientação de "ser" (being 

orientation), que está estreitamente relacionada com o pressuposto de que a natureza é 

poderosa e a humanidade é subserviente a ela. Esta orientação implica uma espécie de 
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fatalismo: como não se pode influenciar a natureza, é preciso aceitar e apreciar o que se 

tem. É preciso focar-se mais no presente e aqui, em fruição individual, e sobre a 

aceitação de tudo o que vier. Organizações que operam de acordo com esta orientação 

procuram um nicho no seu ambiente que lhes permite sobreviver e sempre pensam em 

termos de adaptação às realidades externas ao invés de tentarem criar mercados ou 

dominar uma parte do ambiente. 

Uma terceira orientação, Schein (idem) salienta que fica entre os dois extremos de 

fazer (The doing orientation) e de ser (being orientation), é “being-in-becoming” 

referindo-se à ideia de que o indivíduo deve alcançar a harmonia com a natureza, 

desenvolvendo plenamente as suas próprias capacidades e, assim, alcançar um união 

perfeita com o ambiente. Através da indiferença, meditação e controlo das coisas que 

podem ser controladas (por exemplo, os sentimentos e as funções corporais), consegue-

se o auto-desenvolvimento integral e a auto-realização. O foco é sobre o que a pessoa é 

e não o que a pessoa pode realizar, em alcançar um certo estado de desenvolvimento em 

vez de fazer e realizar (the focus is on what the person is rather than what the person 

can accomplish, on achieving a certain state of development rather than doing and 

accomplishing). 

Em suma, " the being-in becoming orientation enfatiza o tipo de actividade que 

tem como objectivo o desenvolvimento de todos os aspectos do próprio individuo como 

um todo integrado " (Kluckhohn e Strodtbeck 1961:17). A relevância desta dimensão 

pode ser vista mais claramente nas atitudes organizacionais e normas sobre a expressão 

das emoções. As seguintes orientações sobre a forma apropriada de gerir em relação ao 

ambiente podem ser encontradas no Quadro 10. 

Quadro 10 – Orientação em relação ao ambiente 

Orientação de fazer 

 Focaliza na tarefa, na eficiência e 

na descoberta. A organização procura 

crescer e dominar os mercados onde 

actua.  

Orientação de ser 
A organização busca sobreviver e 

adaptar-se às realidades externas. 

Orientação entre ser e fazer  

Orientação intermediária, o 

indivíduo deve alcançar uma perfeita 

união com seu ambiente.   

Fonte: Adaptado de Schein (2004, 2009). 
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2.4.2.5. A Natureza dos Relacionamentos Humanos (The nature of human 

relationships) 

Em cada cultura, há pressupostos de como as pessoas devem interagir de forma a 

que se sintam confortáveis e produtivas. Se for verdade, há relação entre os seres 

humanos e o seu ambiente, pois, neste caso, explicam-se os pressupostos referidos às 

relações dentro do mesmo grupo e do grau de integração entre as pessoas. 

Aceita-se que o ser humano é a medida dos maiores sucessos e grandes fracassos 

das organizações. Ou seja, a origem de um problema, geralmente, é o recurso humano, e 

a sua solução sempre parte da ideia de um humano. Nesse sentido, os pressupostos 

sobre a natureza dos relacionamentos humanos serão importantes no momento de querer 

resolver conflitos de poder, influência e hierarquia, bem como amizade, amor e 

intimidade. Em seguida, apresentamos três abordagens diferentes que analisam esses 

pressupostos. 

Em primeiro lugar, os investigadores interpretam as relações entre as pessoas com 

base num desempenho individual ou de grupo. Hofstede (1990), no seu estudo, 

identifica na quarta dimensão sociocultural a relação individualismo versus coletivismo. 

O individualismo expressa um quadro social distinguido por laços fracos, onde cada 

pessoa se preocupa essencialmente consigo mesma e com os seus familiares. O 

coletivismo implica um quadro social determinado por laços fortes, no qual as pessoas 

distinguem entre " relacionado com o grupo" e " estranhos ao grupo". A comunidade é 

que deve preocupar-se com os seus membros.  

Por outro lado, Trompenaars e Hampden-Tuner (1998) também falam sobre o 

individualismo e o coletivismo, num estudo sobre a diversidade de culturas no mundo 

globalizado. De acordo com estes autores, o individualismo está baseado na premissa de 

que o que importa é o indivíduo para si próprio. As decisões são tomadas pelo 

indivíduo, sem considerar as opiniões dos outros, assumindo pessoalmente a 

responsabilidade. Trata-se de ajustar às necessidades individuais às da organização 

através de métodos de reconhecimento aos incentivos individuais e permite que as 

pessoas tomem iniciativas individuais.  

Por outro lado, o coletivismo é baseado no objetivo comum. A representação é 

plural; é preferível chegar a um consenso por respeito às pessoas que estão por trás da 

decisão e assim as pessoas trabalham motivadas para o desenvolvimento do grupo. 

Desta forma, é dada especial atenção ao espírito de colaboração e moral do grupo, 
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rejeitando e/ou evitando o favoritismo, a fim de permitir que os objetivos sejam 

partilhados por toda a organização. 

Algumas culturas são individualistas e competitivas como nos EUA, outras são 

mais coletivistas ou cooperativas como no Japão, e outras são lineares, ou seja, mostram 

uma estrutura hierárquica, como em muitos países latino-americanos. Os pressupostos 

que existem nas organizações refletem pressupostos compartilhados pela sociedade a 

que se pertence. 

Em segundo lugar, com base na participação do ser humano na organização, 

Etzioni (1975), na sua teoria, distingue três tipos de sistemas: aqueles que reprimem e 

pressupõem que as pessoas devem estar alinhadas com os interesses da organização, 

aqueles que incidem sobre a utilidade em que as pessoas envolvidas apenas participam 

porque recebem uma compensação/salário por isso, e, finalmente, o último sistema tem 

base no consenso de que as pessoas devem identificar-se com a organização e apoiá-la 

ao seguir as indicações dos líderes.  

Além disso, nesta segunda abordagem, há uma série de tipologias que explicam 

como a autoridade é usada e qual o nível de participação esperado. Neste modo, 

verificamos que há 5 tipologias que o autor fala nomeadamente: 

• De uma organização autocrática, com base nos pressupostos dos líderes, 

fundadores, proprietários/donos, ou todos aqueles que têm "o poder, o direito e o 

dever",  

• De uma organização paternalista, baseada em pressupostos de autocracia e em 

pressupostos de que todos os que estão no poder são forçados a cuidar daqueles 

que não estão no poder.  

• De organizações democráticas e consultivas, com base nas premissas que todos 

os níveis têm informações relevantes para contribuir, mas o poder continua nas 

mãos dos dirigentes e proprietários.  

• As organizações, participativas, com base nas premissas de que a informação e 

as capacidades são a todos os níveis importantes para alcançar a boa 

gestão/governança da organização e, nesse sentido, devem ser distribuídas de 

forma apropriada.  

• As organizações por delegação, com base nos pressupostos de que o poder deve 

permanecer nos lugares que têm informação, embora a responsabilidade deva 

permanecer em níveis gerenciais com base na delegação não apenas de tarefas e 
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responsabilidades, mas também de poder e controlo. Estas tipologias têm mais a 

ver com poder, influência e hierarquia do que com a amizade e amor. 

 

A terceira abordagem debruça-se sobre os pressupostos de que a natureza das 

relações humanas pode ser analisada de acordo com as funções atribuídas a elas na 

sociedade. Parsons (1951) identifica as relações de acordo com sua carga emocional, de 

acordo com o local de origem das pessoas, porquanto as relações de trabalho têm um 

certo grau de carga emocional. Por exemplo, em Timor uma relação profissional 

geralmente tem um alto grau de carga emocional, enquanto nos Estados Unidos, as 

relações de trabalho têm média ou nenhuma carga emocional.  

Outra identificação de papéis de acordo com Parsons é o grau de função de 

relações: há culturas em que há distinção entre uma relação de amigos e 

relacionamentos de negócios, enquanto há outras culturas onde é praticamente 

impossível falar de negócios quando não é previamente estabelecida uma relação 

pessoal. Além disso, Parsons distingue o universal e o particular, explicando que se o 

mesmo critério for usado numa organização para todas as pessoas, independentemente 

da sua função ou posição de hierarquia, falamos de relações universais; caso contrário, 

falamos sobre relacionamentos particulares. Finalmente, o autor analisa o papel das 

relações humanas como sendo individualista ou coletivo. 

As distinções feitas por Parsons sobre relações interpessoais têm então que ver 

com carga emocional, a sua extensão e a sua particularidade e universalidade, tal como 

as de Trompenaars e Hampden-Tuner (1998), que figuram no seu estudo sobre a 

diversidade de culturas no mundo globalizado. Com respeito às relações interpessoais 

de acordo com suas necessidades emocionais, estes autores argumentam que a razão e 

as emoções desempenham um papel importante nas relações entre os indivíduos numa 

organização. A razão prevalece se as pessoas são emocionalmente neutras na sua acção 

e a emoção prevalece se as pessoas estão emocionais no momento da acção.  

Os membros de culturas neutras mantêm os seus sentimentos emocionalmente 

controlados e dominados, especialmente em situações formais. Eles não revelam o que 

estão pensando ou sentimentos, e evitam o contacto físico, gestos ou expressões faciais. 

Além disso, as expressões de entusiasmo revelam uma falta de controlo sobre os seus 

sentimentos e isso é inconsistente com um estatuto elevado. 

No que respeita às relações interpessoais de acordo com o seu grau de difusão, 

Trompenaars e Turner (1998) afirmam que intimamente relacionado com a forma como 
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se demonstram as emoções está o grau em que as pessoas se relacionam. A relação pode 

ir do mais específico para o mais difuso. 

Em relação ao universal e ao particular estes autores descobriram que a maneira 

de julgar o comportamento das pessoas pode ir do universal ao particular, porque, por 

um lado, há obrigações que aderem aos padrões que são aceites universalmente pela 

cultura em que vivemos, e, por outro lado, há obrigações particulares/específicas para 

com as pessoas que se conhecem.  

Com a universalidade, prevalecem as regras sobre as relações de acordos formais. 

Se o problema foi resolvido de uma maneira, esta é uma regra para resolver problemas 

semelhantes, independentemente das características individuais de cada país ou 

organização particular. O nível de gestão pessoal tem procedimentos uniformes: tratam-

se todas as pessoas/equipas da mesma maneira e modifica-se o sistema, de maneira a 

modificar o comportamento das pessoas de acordo com as directrizes da organização. 

Já na particularidade, há que ter em conta o nível de amizade ou grau de 

parentesco. Cada problema é tratado de forma diferente e existe uma análise separada de 

cada um deles. Concentra-se mais nas relações do que as regras, pois contractos ou 

acordos formais podem ser modificados em tempo real e existem várias alternativas 

para os problemas. Ao nível de gestão pessoal, são construídas redes informais para 

tentar modificar comportamentos habituais de forma não formal. 

Pode-se resumir que, as pressupostos existentes sobre a natureza das relações 

humanas dependem da cultura onde estão inseridas, mas é sabido que as pessoas devem 

interagir de forma a sentirem-se confortáveis e produtivas. É importante notar que o ser 

humano é o cerne dos maiores sucessos e grandes fracassos as organizações, e nesse 

sentido, os pressupostos sobre a natureza dos relacionamentos humanos serão 

importantes quando nos focarmos na resolução dos conflitos de poder, influência e 

hierarquia, bem como amizade, amor e intimidade. 

Existe uma variedade de tipologias e abordagens que explicam os pressupostos 

compartilhados sobre a natureza das relações humanas que vão desde a análise do 

indivíduo em relação ao desempenho do grupo, ao grau de participação das pessoas na 

sua organização (autocracia, paternalismo, democracia, participação, delegação e 

abdicação), e as características dos papéis das relações humanas de acordo com a 

cultura em que residem (a emoção, a divulgação das relações, a universalidade contra a 

particularidade, o individualismo versus colectivismo). 
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Em conclusão, o desenvolvimento da dimensão sobre a natureza das relações 

humanas refere-se aos pressupostos sobre a natureza humana, a conduta adequada e a 

dimensão das relações interpessoais que faz parte do terceiro nível de observação da 

cultura de acordo com Schein (1983: 13-28). Podemos dizer que o caminho no qual os 

seres humanos são identificados, o comportamento adequado e o modo como se 

relacionam com outras pessoas na organização são aspectos importantes quando se 

analisa a essência cultural. 

2.4.2.6. A Natureza do Tempo (The nature of time)  

O tempo é umas das categorias simbólicas fundamentais utilizadas para descrever 

a ordem da vida social e, que mostra características centrais de que como um grupo 

funciona. O tempo não é visto apenas como uma única dimensão, mas pode ser 

analisado sob várias perspectivas diferentes. Nesta secção, daremos a sua definição e, 

em seguida, explicaremos quatro perspectivas que analisam esta categoria de diferentes 

maneiras. 

 Numa organização, surgem muitos problemas quando as pessoas não se alinham 

com os pressupostos relacionados com o tempo. Dubinskas (1988) define o tempo como 

uma categoria simbólica fundamental usada para falar de ordenação da vida social. O 

autor acrescenta que tanto numa organização moderna como numa antiga, o tempo 

aparece para impor uma estrutura de dias de trabalho, dias de calendário, planos de 

carreira e ciclos de vida; uma estrutura que é aprendida como parte da cultura. A 

ordenação temporal é um modelo de como as coisas correm e são. 

Kluckhohn e Strodtbeck (1961) foram dos primeiros investigadores a analisarem 

os relacionamentos dos indivíduos em função do tempo. Chegaram a três orientações 

gerais de valor: passado, presente e futuro. Para estes autores, as sociedades orientadas 

para o passado tendem a enfatizar valores tradicionais e cultuar os seus ancestrais. A 

orientação do presente está directamente relacionada com uma visão de curto prazo, 

imediatista. Já a orientação para o futuro está ligada a uma visão de longo prazo.  

O tempo tem sido analisado a partir de várias perspectivas. Schein (1992: 107-

108) foca-se na questão do tempo explicando que existem tempos "monocronológicos" 

e "policronológicos", distinguindo, portanto, entre "planificado" e "por vir", horizontes 

de tempo. Estes são particularmente relevantes para interpretar a cultura. Em seguida, 

tentaremos explicar cada um deles.  
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Em primeiro lugar, a perspectiva da “orientação para o tempo" afirma que a 

organização pode ser orientada para o passado, presente ou futuro. Se a organização está 

orientada para o passado, ganha fama a partir da experiência que a levou ao sucesso. O 

pensamento é que se algo funcionou antes pode também funcionar mais tarde. Isso seria 

totalmente verdadeiro se o contexto externo e interno não mudasse, mas é muito difícil. 

Se um grupo de pessoas lidera uma organização unicamente orientada para o passado, 

sem considerar o presente e o futuro, pode levar a organização ao fracasso. 

Se a organização está orientada para o presente, pode-se ver que os funcionários 

trabalham todos os dias, evitando os problemas que lhes são apresentados, sem ter um 

momento para ver como é que eles foram resolvidos no passado e ver para onde estão a 

conduzir a sua vida diária. 

Se a organização está orientada para o futuro, pode ter objetivos a curto e longo 

prazo. A curto prazo, de acordo com a organização, refere-se a um período de 1 mês, 3 

meses ou 6 meses. A longo prazo pode-se referir a um horizonte de 10, 15, 20 ou 100 

anos. 

Trompenaars e Hampden (1998), em estudos sobre a diversidade de culturas num 

mundo globalizado, estão de acordo com Schein (1983). Estes autores propõem a 

perspetiva "orientada para o tempo passado, presente e futuro" como um fator-chave 

para saber a maneira como funciona uma sociedade. Para esses autores, algumas 

organizações procuram adiar o tempo, por exemplo, enquanto que para outras o que foi 

alcançado no passado não é importante, e ainda para outras apenas o passado dá a 

melhor imagem da organização. 

Em segundo lugar, Hall (1977) constrói uma abordagem diferente do tempo e 

concebe uma sensação ’monocronológica‘ ou um sentido ’policronológico’. Numa 

organização, o tempo tem um sentido "monocronológico", quando ocorre um evento só 

uma vez. Se um evento tem muitas actividades, ocorre uma subdivisão do tempo, de 

modo que apenas se faz uma coisa de cada vez. 

Numa organização, o tempo tem um significado "policronológico", também 

chamado sincronizado, quando vários eventos ocorrem ao mesmo tempo, e parte-se 

sempre em busca de uma maior coordenação entre eles para finalmente se conseguir 

atingir o que se deseja. De acordo com o tipo de organização, as pessoas que a integram 

e do contexto em que se desenvolve, os pressupostos compartilhados sobre o tempo 

terão uma maior tendência sequencial ou sincronizada. O que importa é o grau de 
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concordância entre os membros do grupo sobre a tendência mais adequada à situação 

que surja. 

No mesmo sentido, Trompenaars e Hampden (1998) também propõem que a visão 

do tempo pode ser sequencial ou sincronizada. Se a visão é sequencial, a atividade é 

realizada em cada momento, o tempo é medido, as reuniões estão agendadas, as relações 

geralmente estão subordinadas a programas e com a obtenção de enormes preferências 

para seguir os planos iniciais. Por outro lado, se a visão é sincronizada, desenvolve-se 

mais de uma actividade ao mesmo tempo, não se seguem agendas estritas.  

Em terceiro lugar, de acordo com abordagen de Dubinskas (1988), há a vontade 

de discernir entre o que é planeado e o que acontece naturalmente. Geralmente, os 

administradores e gestores planificam seu tempo de maneira a alcançar as metas e 

objetivos dentro de um contexto previamente estudado. Enquanto no lado oposto, os 

cientistas e investigadores permitem que os eventos aconteçam sem alterar a sua 

sequência natural. O planeamento implica limites de tempo, ao mesmo tempo que 

permite que os eventos aconteçam como deveriam acontecer. Numa organização, as 

premissas partilhadas podem ser de qualquer um dos dois tipos; o importante é que se 

compreenda claramente a diferença e aquilo que um ou outro faz. 

Em quarto e último lugar, temos as unidades de tempo. Schein (1997:110) realça 

que para um profissional técnico os ciclos de trabalho são medidos em segundos, 

minutos e horas, que para um supervisor o tempo será medido em dias e semanas, que 

para um gestor de nível médio será medido em semanas, meses, semestres, e que para 

um gestor de topo será medido em semestres e anos. O importante é resolver os 

problemas de comunicação, porque se um supervisor e um gestor de nível médio dizem 

que vão fazer alguma coisa "em breve", o supervisor vai pensar em dias e o gestor em 

meses. Neste caso, os pressupostos de tempo são diferentes, mas isto não é o problema, 

o problema é que não é desconhecido que existem os pressupostos. Jaques (1982) 

também afirma que os resultados de uma pessoa são avaliados com base no horizonte de 

tempo que lhes corresponde, de acordo com a sua posição. Numa empresa, um gestor 

deve ser avaliado de acordo com os resultados alcançados no período de anos em vez de 

meses, porque, como já foi dito, deve sacrificar um benefício imediato para alcançar o 

sucesso posterior. 

Entretanto, Hofstede (1991) qualifica de quinta a dimensão cultural no seu estudo 

de unidades de tempo. Assim, uma sociedade orientada para o curto prazo apresenta 

uma atitude pragmática e condena o futuro, enquanto uma sociedade orientada para o 
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longo prazo mostra uma atitude mais formativa e subordinada a acontecimentos 

históricos.  

Para Schein (2004), o tempo impõe uma orden social. O andamento dos eventos, 

os ritmos da vida, a sequência (sequential) em que as coisas são feitas e a duração dos 

eventos tornam-se sujeitos à interpretação simbólica. Alguns dos principais aspectos do 

tempo podem ser vistos no Quadro 11. 

 

Quadro 11 – Perspectiva de análise do tempo 

Tempo  

Orientação básica do tempo 

Monocrônico (Monochromic) – 

Pensamento sequencial Focused on 

sequential thinking (monochromic clock 

time) tempo de relogio. 

Policrônico (Polychromic) – 

sincronização de actividades.    

Organização orientada para: 

Passado – como as coisas costumavam 

ser. 

Presente – como fazer as coisas 

imediatamente. 

Futuro (próximo ou distante) – investir 

forte em pesquisa e desenvolvimento, ou 

aumentar sua participação no mercado. 

Planeamento ou tempo de 

desenvolvimento (planning time and 

developing time).   

Pessoas que operam a partir de um tempo 

de desenvolvimento. 

Pessoas que operam a partir de um tempo 

de planeamento. 

Horizontes de tempo discricionários e 

graus de “precisão”  

Funções diferentes na organização. 

Ocupação da organização (tecnologia e 

mercado). 

Classificação – liberdade de acção ao 

longo do tempo.   

Simetria temporal, adequação de 

andamento e agrupamento  

Modo com as actividades têm seu 

andamento ajustado. 

Fonte: Adaptado de Schein (2004).  
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Concluímos esta seção dizendo que uma das mais importantes categorias de 

análise da cultura da organização é o estudo de pressupostos partilhados sobre a 

natureza do tempo – ele pode ser interpretado com várias abordagens, tais como a 

orientação para o passado, presente e/ ou futuro, sob a perspectiva do tempo 

sincronizado e do tempo sequencial, do planeado versus o que tem que acontecer, e 

segundo as unidades de tempo. 

2.4.2.7. Natureza do Espaço (The nature of space) 

O conceito de espaço tem um significado simbólico muito poderoso, pois faz 

parte da própria essência do ser humano, como se resume na célebre e comum 

expressão ’Eu preciso do meu espaço‘. Schein (1997) indica que tal como o tempo, 

também o espaço requer uma análise. Nesta parte mostraremos três critérios que podem 

explanar este elemento a fundo e em seguida também explicaremos a interacção entre o 

espaço e o tempo. 

Primeiro, Schein (1997), explica o espaço com um sentido de distância física e 

posição social. A posição de um em relação ao outro simboliza um estatuto, uma 

distância social e pertinência. Hall (1977) realizou uma investigação nos Estados 

Unidos e concluiu que para os americanos há consensos sobre o que define ’Tipos de 

distância‘. A distância íntima é a que existe entre os casais e é muito próxima, a 

distância pessoal é a que existe entre duas pessoas em conversa uma com a outra, e a 

distância pública é a que existe quando uma pessoa participa com um grupo de pessoas 

numa determinada conferência. 

Considera-se que a abordagem de Hall (1977) sobre os ’tipos de distância’ pode 

tornar-se inútil e imprudente se avaliada num contexto diferente do americano. Quando 

observamos contextos de outros países, verificamos que pode haver outros tipos de 

distâncias que vão além dos cumprimentos e englobam as diferenças, incluindo sexo ou 

estatuto social. Por exemplo, em alguns países orientais não é difícil imaginar que há 

uma distância pessoal entre uma mulher casada e um homem que não o marido, 

especialmente em grupos sociais muito tradicionais. 

Em segundo lugar, Schein concede um significado simbólico ao espaço. Em 

algumas organizações, as melhores vistas e os melhores locais são atribuídos a pessoas 

que têm melhores posições hierárquicas, enquanto noutras se evita associar o espaço a 

uma determinada posição/estatuto e, portanto, os melhores lugares são usados como 

salas de reuniões e não são atribuídos a ninguém em particular. 
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Além disso, a forma como as coisas estão localizadas, como são construídas e 

decoradas, e outros assuntos que fazem parte do ambiente visual da organização, variam 

em cada organização e podem refletir as dimensões mais profundas da cultura e os 

pressupostos dos seus fundadores. Para dar um exemplo, pode ser que numa instituição 

onde os espaços são abertos se procure promover a comunicação e as relações 

interpessoais entre os seus membros, enquanto numa organização onde há salas de 

conferência privadas se promove a atividade individual ou em pequenos grupos. 

Em terceiro e último, Schein (1997: 116) explica que a linguagem corporal, 

incluindo gestos e poses, é uma das formas mais subtis de expressar o que é que se sente 

ou a forma como nos relacionamos com outras pessoas. Além disso, embora tenha 

havido definições distintas sobre a natureza do tempo e do espaço todas estão 

relacionadas e exercem influência sobre o comportamento humano. Por exemplo, se os 

pressupostos básicos relacionados com o tempo são "policronológicos" - sincronizados -

, ambientes de empresa podem ser abertos e com salas de reuniões pequenas e há que 

procurar uma comunicação fluída dentro dos e entre os grupos para organizar e poder 

realizar atividades simultâneas de coordenação. Mas se, pelo contrário, na empresa, os 

pressupostos sobre a natureza do tempo são "monocronológicos" - sequenciais -, então 

os ambientes podem ficar mais bem separados e distantes entre si, pois o que se busca é 

a eficiência da tarefa individual. 

O avanço da tecnologia tornou a análise da interacção entre a natureza do tempo e 

do espaço e a actividade humana mais complexa. Por outro lado, falamos sobre ’espaços 

virtuais‘. Um correio electrónico, um telefonema ou uma videoconferência permitem 

que as pessoas se comuniquem instantaneamente, sentadas lado a lado ou separadas por 

um continente. Mas a complexidade é maior se se considerar que, para algumas pessoas, 

é importante ver a reacção da outra pessoa.  

Podemos resumir o pressuposto relacionado com a natureza do espaço declarando 

que ele tem um significado simbólico muito poderoso. O espaço pode ser visto como 

distância física e posição comum com significado simbólico social. Mesmo a linguagem 

corporal, incluindo gestos e poses, pode ser uma das maneiras mais subtis de expressar 

o que sentimos ou a maneira como interagimos com outras pessoas. O conceito de 

espaço tornou-se ainda mais complexo com o desenvolvimento da tecnologia e agora 

até se fala de ’espaços virtuais’. Finalmente, deve ser enfatizado que a natureza do 

tempo e do espaço estão bastante relacionadas e influenciam o comportamento humano. 
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2.5. Cultura e Liderança 

Cultura e liderança estão relacionadas entre si de forma quase indissociável, tanto 

no âmbito académico quanto no prático. As relações entre liderança e cultura 

organizacional têm atraído considerável atenção, e alguns estudos advogam a 

interdependência entre ambos os constructos. De um lado, o líder assume o papel de 

criar, manter ou mudar tipos particulares de cultura, realizando sua gestão. Neste 

sentido, as habilidades do líder são fundamentais para definir a natureza, a direcção e o 

impacto dessa gestão. Por outro lado, considera-se que o líder em seu pensamento, 

sentimento e respostas também é moldado pela cultura organizacional. Assim, a 

habilidade para entender e trabalhar numa cultura é pré-requisito para uma liderança 

eficaz (Schein, 1992; Bass e Avolio, 1993; Ogbonna e Harris, 2000; House et al., 2004; 

Cameron e Quinn, 2006; Masood et al., 2006). Por exemplo, Massod et al., (2006) 

acreditam que comportamentos distintos podem estar associados a diferenças nas 

organizações. Variáveis organizacionais como tamanho, ambiente organizacional, tipo 

de estratégia, tecnologia e formatos de negócios/actividades podem impor aos líderes 

diferentes demandas e, consequentemente, diferentes comportamentos. 

No sector de serviços, em específico, o capital humano exerce reconhecida 

influência sobre o desempenho organizacional. Nesse sentido, o conceito de liderança 

mostra-se bastante importante, uma vez que é, principalmente, o líder quem transmite a 

visão, os valores e os princípios organizacionais, direccionando o comportamento das 

pessoas aos objectivos organizacionais (Bass  et al., 2003). 

A cultura assume uma importância relevante no estudo da liderança. Hofstede & 

Hofstede (2005) e Jogulu (2010), explicam que as diferenças entre culturas das pessoas, 

nomeadamente no que diz respeito aos valores, atitudes e comportamentos, geram 

divergências que têm implicações em termos de liderança nas organizações. Hsieh 

(2010) defende que a cultura não é apenas uma das variáveis mais importantes que tem 

impacto no exercício da liderança, mas que também influencia outras variáveis como as 

normas e as expectativas dos liderados, e também das normas de uma organização. 

Byrne e Bradly (2007) provam que os valores culturais têm um peso de cerca de 

70% de efeito no estilo de liderança de um gestor. Para o líder ser eficaz num ambiente 

multicultural, onde existem diferentes crenças e valores, ele deverá estar receptivo a 

sensibilidades culturais que poderão ser radicalmente diferente das suas, e perceber e 

adoptar o estilo de liderança mais adequado para essa multiculturalidade (Jogulu, 2010). 
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Hofstede (1984) argumenta que a natureza das competências de gestão é tal que 

elas são culturalmente específicas: a filosofia ou técnica de gestão que é apropriada 

numa cultura nacional não é necessariamente apropriada noutra cultura. A gestão lida 

com uma realidade humana. As pessoas constroem organizações de acordo com os seus 

valores, e as sociedades são compostas por instituições e por organizações que reflectem 

os valores dominantes existentes na sua cultura. 

Schein (1985) e Molero (2002),  ressalta que a única coisa realmente importante 

que os lideres fazem é a criação e a gestão das culturas. Numa sociedade com um 

elevado nível de individualismo, uma liderança efectiva está associada à obtenção de 

resultados positivos. É o resultado do comportamento do líder que importa, não o tipo 

de comportamento em si. Pelo contrário, numa sociedade com uma cultura de 

colectivismo, a eficácia do líder é avaliada a longo prazo, pois ela resulta da lealdade e 

da satisfação dos seus liderados. Numa cultura colectivista, as necessidades do grupo ou 

comunidade são mais importantes que as individuais. O líder orienta e proteje os seus 

seguidores, e estes retribuem através de um forte compromisso e com lealdade (Jogulo, 

2010). Muitos autores reconhecem que a liderança é um fenómeno universal, mas 

também que as crenças, valores e as normas de uma determinada cultura afectam o 

comportamento do líder e os seus objectivos, bem como as estratégias das organizações.  

Na perspectiva evolucionária entende-se que, em princípio, a cultura vem do líder 

que incute valores e premissas adoptados pelo grupo. Se o grupo for bem-sucedido e os 

pressupostos apresentados forem aceitáveis, o grupo tem uma cultura que pode ser 

apresentada aos novos membros como forma aceitável de liderança. Assim, a 

capacidade de entender as limitações da cultura e desenvolver a cultura adaptativa é a 

essência e o principal desafio para a função de liderança (Schein, 1992: 2). O autor tem 

uma visão peculiar sobre o processo de mudanças quando afirma que” A cultura pode 

ser modificada, mas somente quando os valores são traduzidos de fora da cultura 

original, por exemplo por meio dos decretos, pela inserção de novos profissionais no 

contexto (principalmente novas lideranças) ou pela adesão de novos valores pelos 

líderes”. De qualquer forma Schein (1992) enfatiza que novos valores se transformam 

em crenças somente depois que provarem seu valor em termos dos resultados desejados 

pela organização. E quando os membros da cultura enxergam seus benefícios, novos 

valores transformam-se em crenças básicas na organização e serão remetidos ao nível 

das verdades absolutas, ou seja, o ciclo será bem-sucedido apenas os membros do grupo 

adoptar o novo modelo. Esta visão permite concluir que os líderes da organização são os 
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membros que mais tem poder de influenciar sobre acultura organizacional. Isso ocorre 

divido a sua visibilidade perante os outros membros da organização e devido o seu 

poder legítimo. O comportamento do líder de uma organização gera padrões de 

comportamento aos outros membros e as suas palavras têm uma forte conotação 

simbólica. O seja, o principal mérito do líder neste processo repousa em seu poder de 

influencia perante o grupo. O êxito de qualquer processo de mudança está intensamente 

a essa qualidade de líder. De acordo com esta visão Schein (1992) realça que essa 

influência normalmente ocorre na esfera dos artefactos que quando adoptados pelo 

grupo transformam-se em valores e crenças básicas faz o caminho inverso (de fora para 

dentro) no processo de modelagem de cultura. O autor afirma também que, se a cultura 

foi introduzida em vários níveis de grupo dentro da organização, então vai ser vista 

como uma cultura que foi criada, plantada, desenvolvida e, finalmente, manipulada e 

alterada. O processo de criação e gestão dinâmica da cultura é a essência da liderança 

porque efectivamente a liderança e a cultura são dois lados da mesma moeda, nem uma 

nem a outra podem ser entendidas isoladamente Schein (2010:22). 

2.6. Cultura e Eficácia Organizacional 

A importância da cultura organizacional na eficácia é extensamente suportada 

pelos diversos autores entre outros Brown (1995), Rezvani et.al. (2013), Patton (2002),  

Huq e Martin (2000), Detert et al. (2000), Pool (2000), Maull et. al. (2001), Wilderon et 

al. (2000), Sureshchandar et. al. (2001), Sackmann (2011), Chaudhary (2016) e 

Emmanuel (2017). De facto, mesmo no início dos movimentos contemporâneos na 

gestão da organização advogava-se a importância de uma cultura organizacional 

alinhada com os objectivos, como factor facilitador de uma maior mobilização dos 

colaboradores para a eficácia na organização. A cultura reforça o compromisso 

organizacional e aumenta a consistência do comportamento dos colaboradores, pelo que 

é plausível que se assuma como uma variável de sucesso na óptica do desempenho 

espectável dos sistemas da gestão de organização. A avaliação da maioria dos estudos 

empíricos demonstra que existem efeitos directos da cultura no desempenho 

organizacional. No resultado do estudo de Sackmann (2011: 211), conclui-se que a 

combinação da orientação interna e externa é uma combinação ideal para uma relação 

positiva directa com o desempenho organizacional, apesar de um foco externo mais 

forte parece ser mais importante - independentemente da indústria e do país. Emmanuel 

(2017) no seu estudo confirma que a participação e as culturas organizadas apresentam 
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melhores registos de desempenho. Nesta linha, Mustafa, Ilyas, & Rehman, (2016) 

argumentam que a satisfação no trabalho e o nível de compromisso na cultura poderia 

ajudar os líderes a entender melhor a eficácia da organização.  

Todas as organizações têm constituintes, internos e externos. De facto, na 

perspectiva dos constituintes, a qualidade dos serviços pode ser percepcionada como 

uma medida da eficácia organizacional, num ciclo de satisfação do constituinte, eficácia 

e cultura organizacional com consequências positivas ou negativas. A cultura 

organizacional (em especial as suas dimensões relacionadas com a liderança, o 

envolvimento ou o desenvolvimento individual, entre outras), é também considerada 

por alguns investigadores como um pré-requisito para a implementação com sucesso de 

iniciativas da qualidade nos serviços, em particular nas organizações públicas (Huq e 

Martin, 2000). Muitos projectos de implementação no sistema da gestão de qualidade da 

organização nos países da Europa têm falhado, especialmente na Europa Ocidental e 

E.U.A. devido a factores de natureza cultural (Mak, 1999; Huk, 2005), pela própria 

dificuldade da gestão de topo em perspectiva-la como processo cultural e não técnico, 

ou seja, muito pela incapacidade de identificar ou remover normas comportamentais 

inconsistentes com as necessárias preocupações com o contexto específico da 

organização. Esta última situação tem-se revelado crítica, originando problemas 

significativos relacionados com o processo de mudança e com a (in) capacidade de 

fracasso na gestão da organização (Huq, 2005).  

Outro factor chave para o sucesso são as características da estrutura formal da 

organização, na medida em que factores como uma maior flexibilidade ou um 

desempenho matricial, serão facilitadores da melhoria contínua dos processos da 

organização. A eficácia global do sistema é o resultado do efeito sinérgico dos vários 

resultados individualizados (Pool, 2000). A cultura organizacional assume o papel de 

base do sistema de gestão da organização, reforçando um conjunto de práticas de gestão 

e comportamentos ligados aos princípios de gestão na eficácia organizacional.  

Num estudo realizado por Klein et. al. (1995) evidenciaram que a qualidade de 

serviço percepcionada, assim como a forma como o controlo organizacional é aplicado, 

demonstram ter uma forte relação positiva com um estilo de cultura que denominam por 

“construtiva”. Nesta, os membros da organização são encorajados a interagir com outros 

e a abordar as tarefas de forma a atingirem elevados níveis de satisfação, definidos 

objectivos, tomando mais iniciativas e a trabalhar em equipa, como forma de atingirem 

os objectivos pessoais e organizacionais. Se a cultura afecta a excelência dos serviços, 
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deverá então encontrar-se reflectida na partilha de uma visão, objectivos e processos, 

por todos os níveis da organização, numa perspectiva global (Sureshchandar et. al 

2001).  

Detert et al. (2000) realizaram uma análise de conteúdo à literatura na área e 

consideram como evidente que um número relativamente pequeno de dimensões 

reflecte a maioria dos conceitos de cultura organizacional. Numa segunda fase, foi 

analisada a literatura na área da gestão da qualidade para determinar que dimensões 

normativas foram utilizadas para definir a cultura ideal numa organização.      

Presentemente, um dos mais notórios desenvolvimentos é a crescente aceleração 

da internacionalização e expansão das organizações tanto públicas como privadas. 

Fusões e aquisições são práticas correntes em numerosos sectores de actividade, 

confrontando-se as organizações com a crescente competição económica e com a 

necessidade de cooperação internacional. Tais fenómenos reforçam a necessidade de 

conhecer os aspectos culturais de um contexto organizacional e a importância de 

entender a relação dos mesmos com o desempenho organizacional. Significa que 

existem factores não económicos, como os valores, as crenças, os pressupostos 

fundamentais, entre outros que influenciam o desempenho dos actores organizacionais e 

a produtividade organizacional.     

O pressuposto básico desta abordagem centra-se nos resultados de pesquisa que 

afirmam a cultura da organização como determinante do seu valor acrescentado, da sua 

eficácia e do seu desempenho Rezvani et.al. (2013). Chaudhary, (2016) no seu estudo 

concluiu que a mudança da cultura organizacional, incluindo os seus valores, tem 

impacto no desempenho organizacional.. No início, o estudo da cultura era realizado 

para analisar as características que distinguem os seres humanos dos outros seres. O 

estudo conduzido em tribos isoladas por antropólogos e etnólogos como Quinn Patton 

(2002: 81) e Geertz (1975: 3) entende uma organização basicamente como um grupo de 

humanos. Dessa forma, o estudo da metáfora da cultura organizacional aplica-se a todas 

as organizações, tanto organizações empresariais como organizações públicas. 

Chandran (1993) e Neves et al. (2011)  constata que, apesar de o fenómeno das 

fusões ser defensável em termos estratégicos ou financeiros, menos de 15% obteve 

sucesso, sendo a principal razão para tão elevado insucesso atribuída ao facto de não 

terem sido levadas em consideração as influências da cultura organizacional. Outros 

autores como Hofstede (1991), Ouchi (1981), Pascale & Athos (1981), Peters & 

Waterman (1982), Ueno & Sekaran (1992), Desphandé et al. (1993) e Neves (2001a) 
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elaboram trabalhos que vão igualmente no sentido de enfatizar a importância da cultura 

(quer na dimensão nacional quer organizacional). Verifica-se, pois, que a cultura 

organizacional é um tema com bastante ênfase na literatura organizacional e desfruta de 

grande audiência junto de teóricos e práticos. 

Nahavandi & Malekzadeh (1993) e Neves et al. (2011)  entendem que na fusão de 

organizações, os aspectos racionais e objectivos do funcionamento organizacional são 

insuficientes para permitir uma definição das novas regras de gestão e garantir o sucesso 

da fusão. Existem outros aspectos do funcionamento organizacional, menos visíveis e 

eventualmente menos mensuráveis (a cultura organizacional), que exercem influência 

sobre os comportamentos e decisões e que é importante conhecer para serem tidos em 

consideração aquando da definição das novas regras. Constata-se, assim, que a 

organização é algo mais do que recursos financeiros, estruturas físicas, equipamentos e 

um organograma. É também uma estrutura de cariz humano e social, que tem vida 

própria, que cresce, se desenvolve e se adapta às exigências das envolventes interna e 

externa.     

De acordo com Mayo (1993), no seu estudo da Chicago Hawthorne Plant, num 

contexto organizacional os factores sociais e psicológicos podem desempenhar um 

papel importante na determinação da eficácia e produtividade do empregado. Além 

disso, a investigação da cultura organizacional conduzida por Jaques (1951) apud 

Wilderon et al (2000: 194) sobre a forma tradicional de pensar e fazer dos empregados 

observou que a cultura é um dos principais obstáculos para alcançar a produtividade e 

eficácia organizacional, quando uma crescente cultura não se encaixa com a estrutura 

organizacional e o seu ambiente. 

Brown (1995: 3-5) afirma que a cultura organizacional hoje em dia é o principal 

domínio da investigação nas organizações, juntamente com os estudos da estrutura 

formal, da relação da organização com o seu ambiente, e da burocracia. Na realidade, 

pode-se afirmar que a cultura organizacional torna-se locus e focus da pesquisa mais 

activa. De facto, uma organização pode ser caracterizada pela forma de actuação de 

várias medidas no seu desempenho. A cultura organizacional é uma perspectiva mais 

recente na teoria das organizações. 

Weber argumenta que a burocracia é uma organização dinâmica na qual existe um 

sistema contínuo de regras e uma hierarquia clara de autoridade em que os subordinados 

são supervisionados pelos seus superiores, de modo que os burocratas têm o mesmo 

pensamento de procurar resolver os problemas encontrados. O ’pensamento colectivo‘ é 
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uma das dimensões culturais de Geertz Hofstede (2001: 9). Portanto, o pensamento 

colectivo dos burocratas pode ser considerado como uma cultura burocrática ou como 

culturas administradoras estaduais ou ainda como cultura dos gestores públicos.  

2.7. Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo levámos a cabo uma revisão bibliográfica aprofundada sobre os 

constructos envolvidos na investigação. Através desta revisão foi possível definir os 

constructos, identificar as dimensões que os compõem e identificar a inexistência de 

consenso quanto ao conceito de eficácia organizacional que ficou patente aquando da 

conceptualização conduziu à necessidade de se adoptar uma base de trabalho que 

permitisse colocar alguma ordem na confusão gerada pela controvérsia em torno da 

eficácia. A complexidade em volta do conceito é de tal ordem que o recurso ao Modelo 

dos Valores Competitivos tornou-se imprescindível, não só para a exploração do 

conceito, mas também para o desenvolvimento do próprio capítulo. De facto, o uso 

deste Modelo permitiu identificar quatro dimensões de eficácia organizacional, 

designadamente, a dimensão dos objectivos racionais, a dimensão das relações 

humanas, a dimensão do processo interno e a dimensão do sistema aberto. No 

entanto, este modelo não esgotou, na totalidade, as dimensões de eficácia que podem 

encontrar-se na literatura de gestão. Por isso, para além das dimensões contidas no 

modelo foi necessário recorrer a outra dimensão que pudesse incluir abordagens de 

eficácia mais recentes e que, simultaneamente, enfatizam o poder dos intervenientes. 

Para esse efeito, desenvolveu-se um ponto no qual a metáfora política está subjacente a 

uma nova forma de olhar para a organização, nomeadamente, a dimensão política de 

eficácia organizacional. 

Antes de mais, convém relembrar que os paradigmas de eficácia tratados, aquando 

da revisão da literatura sobre o tema, reflectem a orientação da organização face aos 

valores primários e, como tal, não são mutuamente exclusivos. Isto é, apesar de uma 

organização gravitar em torno de determinada dimensão de eficácia, não quer dizer que 

esteja limitada a essa dimensão porque pode, neste ou naquele aspecto, identificar-se 

com outras. 

Na actualidade, segundo Sovoie e Morin (2001), muitos foram os progressos 

conseguidos no que diz respeito à pesquisa em torno da eficácia organizacional. 

Efectivamente, para estes investigadores, desde há alguns anos a esta parte, tem vindo a 

preponderar a ideia de que a eficácia organizacional é uma construção multidimensional 
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que inclui, simultaneamente, o valor das pessoas e a interacção entre elas, o 

desempenho económico, a legitimidade e a sobrevivência da organização. Apesar disso, 

segundo os mesmos investigadores, a maiorias das organizações avalia a eficácia 

organizacional com base em indicadores, predominantemente, económicos e 

financeiros. Para além disso, segundo Altschuld e Zheng (1995), a consecução de 

objectivos é ainda o padrão do sucesso e realização de todas as organizações. Destes 

contributos percebe-se que a dimensão de eficácia baseada nos objectivos racionais é 

dominante. 

Nesta linha, Daft citado por Altschuld e Zheng (1995) defende que a dimensão de 

eficácia baseada nos objectivos racionais é a mais adequada a organizações privadas nas 

quais objectivos operacionais como a rentabilidade podem ser medidos. Sugere que a 

avaliação da eficácia deve ter em atenção quer os objectivos explícitos quer os 

implícitos e usar medidas não só quantitativas, mas também qualitativas. Por essa razão, 

Quinn Patton (2002), Peters & Waterman (1982), Neves et al. (2011), Wilderon et al. 

(2000) e Geertz Hofstede (2001) consideram que, apesar de algumas críticas, umas das 

formas mais debatidas para tornar as organizações eficazes reside no uso dos factores 

não económicos, como os valores, as crenças, os pressupostos fundamentais, entre 

outros que influenciam o desempenho dos actores organizacionais e a produtividade 

organizacional. No entanto, para Altschuld e Zheng (1995), esta ferramenta de gestão 

apresenta algumas limitações, nomeadamente, quando aplicada a organizações públicas 

nas quais se inclui o objecto deste estudo (organizações públicas no VI Governo 

constitucional timorense). Tais limitações estão relacionadas, não só com a ambiguidade 

dos objectivos, mas também com a insuficiência de tecnologia e de estratégias afectas à 

sua consecução. Por isso, diversos investigadores, nomeadamente, Fry & Nigro (1996), 

DiPadova (1996), Oakley (1997), Dudley (1996), Felts & Jos (1996), Samier (1996), 

Nockus (2000), Lisboa at al. (2013),  defendem que a organização burocrática é aquele 

que permite a melhor afectação dos recursos aos objectivos organizacionais. Isto sucede 

porque, para Sabia Jr. (1996) e Dudley (1996), neste tipo de organização a adequação 

dos meios aos fins é feita com base na racionalidade. Para outros, como DiPadova 

(1996), a razão reside no facto da organização burocrática se basear no planeamento. 

Por fim, segundo Sovoie e Morin (2001), estas organizações envolvem também os 

contributos das pessoas, não só na consecução dos objectivos organizacionais, mas 

também na sua razão de ser. Nesta linha, para Mintzberg (1996), as organizações 

públicas são organizações profissionais nas quais a ênfase é colocada na autoridade de 
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natureza profissional (poder do especialistas). A burocracia profissional tem como 

principal mecanismo de coordenação a padronização das qualificações. A formação, a 

especialização do trabalho e a decentralização são os principais parâmetros de 

concepção.  

Através da revisão da literatura sobre eficácia organizacional e da observação 

empírica, o paradigma de eficácia que parece imperar neste tipo de organizações 

corresponde como já foi referido, à dimensão dos objectivos racionais. Efectivamente, 

neste tipo de instituições, a organização burocrática predomina mas, simultaneamente, o 

valor dos recursos humanos é muito importante. 

Note-se que, apesar de se considerar esta dimensão de eficácia e não outra, não 

quer dizer que nestas organizações públicas, a eficácia não seja determinada por 

critérios de eficácia característicos de outras organizações. Trata-se apenas de definir, 

de forma clara, a razão de ser do estudo. Efectivamente, neste tipo de organizações, 

também a luta pelo poder está presente. A democracia é o seu apanágio e, por norma, o 

poder concentra-se nalguns órgãos de decisão, nomeadamente ministros, directores 

gerais, direcções nacionais e distritais nos departamentos ministeriais. Trata-se de 

órgãos colegiais, nos quais os interesses divergentes podem conduzir a impasses e 

bloquear a tomada de decisão. Por isso, pode dizer-se que a dimensão política está 

também presente na medida em que, por norma, os dirigentes, membros da organização 

e coligações internas e externas ( com agentes externos diversos) reflectem a primazia 

da coligação dominante.  

Apesar da preponderância de critérios da eficácia racional que se dedicam nas 

organizações públicas no VI Governo Constitucional timorense, parece ficar clara a 

coexistência com outros critérios de eficácia, nomeadamente, sistémica e política. 

Efectivamente, trata-se de uma situação que dá corpo à ideia definida, entre outros, por 

Savoie e Morin (2001) de que, a eficácia organizacional se assume, cada vez mais, 

como uma construção multi-dimensional. No entanto, no âmbito desta tese, tem 

particular interesse o estudo da linha de investigação relacionada com a dimensão 

dominante. Interessa explorar a forma como o uso da cultura organizacional tem 

impacto na eficácia das organizações públicas no VI Governo Constitucional timorense. 

Para levar a cabo esta tarefa impõe-se que, o próximo passo no progresso de tese, 

consista na revisão da literatura sobre uma abordagem sistémica da cultura 

organizacional. É este o tema subjacente à construção no capítulo II parte B. 
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À semelhança do que se verificou relativamente ao conceito de eficácia 

organizacional, na parte A neste capítulo exposto, também em relação à cultura 

organizacional se registam varios conceitos e dimensões cuja influência a cultura 

nacional que tem impacto na eficácia nas organizações públicas. Para colocar alguma 

ordem em torno dos conceitos optou-se pela base de trabalho desenvolvida por Schein 

(1987,1992, 1997, 2001, 2004 e 2009). Esta base de trabalho considera a existência de 

sete dimensões no que diz respeito ao estudo da cultura organizacional designadamente, 

a dimensão de relação da organização com seu ambiente: A natureza da realidade e da 

verdade: A natureza da natureza humana: A natureza da actividade humana: A natureza 

dos relacionamentos humanos: A natureza do Tempo e a Natureza de Espaço. Todas 

elas com possível impacto na eficácia das organizações pesquisadas.  

A cultura organizacional é o conjunto de pressupostos básicos que um grupo 

inventou, descobriu ou desenvolveu ao aprender como lidar com os problemas de 

adaptação externa e integração interna e que funcionaram bem o suficiente para serem 

considerados válidos e ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, 

pensar e sentir em relação a esses problemas. Portanto, os elementos de uma cultura 

organizacional podem mover, motivar e influenciar a conduta das pessoas na 

organização e o envolvimento com os seus projectos e objectivos, assim como o 

comprometimento com os seus problemas, suas políticas, seu desempenho e seus 

resultados. Pode-se dizer que a cultura partilhada nas organizações é fruto das relações 

existentes nesses ambientes, e que ela é passada e repassada pelos indivíduos que dela 

fazem parte enquanto agentes e actores desse processo. Isso porque esses agentes são 

responsáveis pelos costumes, pelos códigos morais e pelos valores que conduzem e 

permitem a continuidade de tal grupo social, neste caso, da organização.   

Desse modo, a cultura organizacional possibilita que os indivíduos estabeleçam e 

mantenham relações mais sólidas e mais significativas com as organizações. Os 

indivíduos numa organização estão imersos numa cultura, e esta, de acordo com Shein 

(2009), é constantemente desempenhada e criada pelas diversas interacções e ainda 

moldada e restringindo o comportamento.  

A cultura organizacional das organizações pesquisadas nesta tese é descrita e 

interpretada de acordo com as categorias lógicas de cultura de Schein (1987,1992, 1997, 

2001, 2004 e 2009). Essa análise é realizada através do resultado dos questionários 

relatados pelos líderes e das observações realizadas durante a pesquisa. Os líderes da 

organização são os membros que mais têm poder de influenciar a cultura 
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organizacional. Isso ocorre devido à sua visibilidade perante os outros membros da 

organização e devido o seu poder legítimo. O comportamento do líder de uma 

organização gera padrões de comportamento aos outros membros e as suas palavras têm 

uma forte conotação simbólica. De acordo com esta visão, Schein (1992) realça que 

essa influência normalmente ocorre na esfera dos artefactos que, quando adoptados pelo 

grupo, transformam-se em valores e crenças básicas fazendo o caminho inverso (de fora 

para dentro) no processo de modelagem de cultura. O autor afirma também que, se a 

cultura foi introduzida em vários níveis de grupo dentro da organização, então vai ser 

vista como uma cultura que foi criada, plantada, desenvolvida e, finalmente, manipulada 

e alterada. O processo de criação e gestão dinâmica da cultura é a essência da liderança 

porque efectivamente a liderança e a cultura são dois lados da mesma moeda. 

Das várias conclusões deste estudo, realçamos o facto de que para atingir uma 

organização eficaz pode estar associada por um conjunto de variáveis culturais, embora 

estas surjam como mais ou menos derivadas de dimensão culturais generalistas e numa 

abordagem que não garante a importância devida à dependência do contexto 

organizacional. Este é um facto presente na ligação entre vários estudos de cultura 

organizacional e de eficácia organizacional. 

Revela-se igualmente importante investigar as diferenças de cultura 

organizacional existente entre os funcionários, ou seja, os grupos da organização, pois 

quando estas são relevantes, o grau de uso das práticas do desempenho de organização 

que possam consubstanciar um maior desenvolvimento da eficácia organizacional será 

por certo mais difícil de atingir. 

É fundamental que as organizações conheçam e compreendam a sua cultura 

organizacional e a desenvolvam para atingir a eficácia organizacional adoptando 

aspectos e práticas essenciais deste que possam revelar-se mais adequados à sua cultura. 

Porque, existem factores não económicos, como os valores, as crenças, os pressupostos 

fundamentais partilhados por uma cultura dominante na organização, potencialmente 

que influenciam o desempenho dos actores organizacionais e a produtividade 

organizacional, mas não é possível menosprezar a tradução de práticas e valores das 

sub-culturas organizacionais. No entanto, é importante considerar que os factores 

sociais e psicológicos podem desempenhar um papel principal na determinação da 

eficácia e produtividade dos funcionários. 
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CAPÍTULO III. CONTEXTO DE TIMOR LESTE  

3.1. Organização Pública Timorense 

A Administração Pública timorense passou nestes últimos 12 anos por 

transformações significativas em busca da eficiência na prestação de serviços públicos. 

Essas transformações, adoptadas no IV governo constitucional de Xanana Gusmão, a 

partir de 2008, pretendiam tornar o Estado timorense mais eficiente, rápido, flexível, 

transparente e pronto para atender às “novas demandas sociais”, geradas pela abertura 

dos mercados, globalização e mudanças nas relações sociais. Essas transformações 

assentaram em reformas profundas nomeadamente na gestão e administração do Estado. 

Timor-Leste deu passos largos no sentido da boa governação e transparência do sector 

público, nomeadamente: (1) O estabelecimento da Comissão da Função Pública, (2) O 

estabelecimento da Comissão Anticorrupção, (3) O reforço das competências da 

Inspecção-Geral do Estado, (4) A criação da Câmara de Contas, para conduzir 

auditorias independentes do Estado, (5) O lançamento do Modelo de Transparência em 

Timor-Leste, incluindo o Portal da Transparência Orçamental, o Portal do 

Aprovisionamento Electrónico, o Portal da Transparência da Ajuda Internacional e o 

Portal dos Resultados do Governo – para permitir maior aproximação dos serviços ao 

público e para uma monitorização pública da execução da despesa, dos processos de 

aprovisionamento do Estado e dos resultados da execução financeira e dos contractos 

assinados e: 

• A melhoria da gestão das finanças públicas, com maior descentralização, 

aumento de eficiência e melhor prestação de serviços ao cidadão. Já na 

sequência destas reformas, em 2012, de acordo com o relatório do Índice da 

Gestão de Recursos, de 2013, do Instituto ‘Revenue Watch’, Timor-Leste subiu 

30 posições na classificação mundial da Transparência Internacional, medida 

pelo Índice de Percepções de Corrupção, uma melhoria significativa que 

reconhece os esforços das instituições do Estado nesta área. Referiu que Timor-

Leste “adoptou sistemas transparentes e responsáveis para a gestão da sua 

riqueza petrolífera”. Timor-Leste ficou classificado na 13ª. posição entre os 58 

países estudados, ficando acima de alguns dos Países  vizinhos desenvolvidos, 

a nível de salvaguardas e controlo de qualidade. 
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Ainda no âmbito da reforma da administração e gestão das finanças públicas, 

foram implementadas políticas importantes de boa governação, como: 

• O estabelecimento da Comissão Nacional de Aprovisionamento, para apreciação 

de grandes projectos, com o apoio de uma firma internacional de 

aprovisionamento, garantindo a qualidade, a eficiência de gastos e um elevado 

nível de transparência, profissionalismo e integridade, nos principais projectos 

de infra-estruturas; 

• O estabelecimento da Agência de Desenvolvimento Nacional, responsável pela 

avaliação das principais propostas em termos de infra-estruturas e pela 

monitorização e reporte da execução dos projectos físicos; 

• A operacionalização de um sistema financeiro ‘Free Balance’ para gerir, 

controlar e acompanhar o orçamento, as finanças governamentais e as compras 

e os pagamentos do Estado. 

• A melhoria das funções do Tesouro, tendo já conseguido a Plena Reconciliação 

de Contas e o estabelecimento de um Sistema de Tesouro de Conta Única no 

Governo, permitindo uma maior vigilância sobre as operações de todas as 

contas bancárias por parte do Tesouro. 

• A melhoria das taxas de execução orçamental, por via da melhor gestão das 

finanças públicas e capacitação dos funcionários públicos que, deve-se dizer, 

têm vindo a aumentar extraordinariamente. 

• O estabelecimento de um Fundo de Infra-estruturas e de um Fundo de 

Desenvolvimento de Capital Humano, admitindo projectos plurianuais, 

garantindo assim a continuidade dos grandes programas de investimentos em 

infra-estruturas e em programas de desenvolvimento de capacidades de 

recursos humanos timorenses em sectores estratégicos. 

• O estabelecimento de um sistema de reporte trimestral ao Parlamento Nacional, 

com as principais actividades desenvolvidas por cada linha ministerial, de 

acordo com a execução orçamental. 

 

A burocracia do governo Timorense como uma organização está deslocar-se com 

alguns esforços correctivos nomeadamente na busca do crescimento da neutralidade e 

da democracia. O paradigma burocrático está sofrer modificações de centralizado para 

descentralizado, de autoritário para igualitário e democrático, da soberania do Estado à 

soberania do povo, de estruturas gordas para funcionalidade de uma estrutura simples 
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profissional e burocrático-racional. Daqui resulta que a organização deve ter uma 

estrutura flexível e formada por pequenos grupos de colaboradores. De realçar que é 

fundamental adoptar este tipo de organização, porque as organizações públicas 

timorenses são paralisadas não apenas pelo seu pessoal administrativo, mas também 

pelas suas estruturas e sistemas: ambos inibem a acção. Esses esforços ainda são 

ofuscados pela incerteza e estão à procura da forma correta. Basicamente, esses esforços 

foram direccionados para obter o apoio de administração do Estado para criar uma 

aplicação harmoniosa e integrada das tarefas e funções da burocracia administrativa na 

criação de uma estrutura mais confiável, profissional, eficiente, eficaz e sensível às 

aspirações dos cidadãos e da dinâmica das mudanças ambientais. 

Uma organização estabelecida para alcançar os seus objectivos. Essa organização 

deve gerir uma variedade de actividades criadas para alcançar os objectivos 

organizacionais. A implementação de uma série de actividades organizacionais 

realizadas por seres humanos que atuam como autores ou participantes em que a 

organização está em causa, é sobre o seu próprio desempenho na organização 

(performance) depende muito do comportamento humano contido na organização. 

Os estudos organizacionais que focam nos aspectos humanos estão em crescendo 

nos últimos anos. Um dos sintomas observados no processo desta mudança é o 

crescente interesse nos estudos dos aspectos culturais organizacionais. Não apenas 

como uma parte importante dos estudos organizacionais, mas também quando o 

conceito de cultura é utilizado como uma metáfora para explicar a realização da 

natureza da organização. Na sua utilização na análise organizacional, a cultura não é 

apenas vista como um objecto que existe e vive dentro duma organização, mas também 

é usada como premissa na compreensão da organização.  

No contexto das organizações públicas, a luta de forças manifesta-se entre o 

“novo e o velho”, isto é, as transformações e inovações das organizações no mundo 

contemporâneo ante uma dinâmica e uma burocracia arraigada. As organizações 

públicas deparam-se com a necessidade do novo tanto em aspectos administrativos 

quanto políticos. Mais do que isso, necessitam de integrar criativamente aspectos 

políticos e técnicos, sendo essa junção inerente e fundamental para as acções nesse 

campo. Entretanto, essa busca de forças torna-se necessária para se conduzir uma 

reflexão, através da qual se possa obter as melhores estratégias para descrever 

organizações públicas capazes de atingir os seus objectivos, que consistem em serviços 

eficientes à sociedade. 
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De facto, nas organizações públicas timorenses, os sintomas da ineficácia vêm da 

ocorrência de mudanças na estrutura organizacional e mudanças na liderança que se 

aplicam directamente a uma cultura de trabalho diferente. Vistos de uma perspectiva 

teórica, tais fenómenos tendem a reforçar a burocracia mecanicista, devido à 

predominância da hierarquia de cima para baixo (top-down), utilizando essa mesma 

estrutura como instrumento. As organizações públicas são órgãos do Estado ou fazem 

parte do Estado e, por sua vez, têm a tarefa de promover o bem público a todos os 

cidadãos (Habermas, 1984: 14).  

Para isso, o Estado é dividido em três poderes, como sugere Montesquieu, o 

Executivo, o Legislativo e o Judicial. O poder Executivo tem a tarefa de executar as leis 

propostas pelo Legislativo, que buscam o bem comum. Essa execução é supervisionada 

pelo poder Judicial. O poder Executivo, para a execução de leis propostas pelo poder 

Legislativo, divide em outras organizações que compõem o todo do órgão público.  

Com base no exposto, nesta parte pretende-se explanar a estrutura e sistema de 

governo existentes em Timor Leste: Em relação ao contexto dos poderes, em Timor 

Leste estes baseiam-se na Constituição timorense de 20 de Maio de 2002 como uma 

norma fundamental que estabelece os direitos básicos dos cidadãos timorenses e que 

impõe limites à actuação do governo. É essencialmente um plano de como o Estado 

deve funcionar. 

3.1.1. Sistema de Governo 

O sistema político de Timor-Leste é considerado um sistema semipresidencialista 

de governo. Num sistema semipresidencialista existe um Presidente e uma Assembleia 

Parlamentar eleita pelo povo. O Governo é o órgão politicamente responsável perante o 

Presidente e a Assembleia.  

O Presidente é um órgão político unipessoal, eleito directamente e que representa 

o povo de Timor-Leste. Ao contrário do que ocorre num sistema presidencialista, o 

Presidente não participa no Governo. O Governo emanado do parlamento e liderado 

pelo Primeiro-Ministro é o órgão responsável pela condução da política geral do país. O 

Governo é responsável perante o Presidente e o Parlamento e pode ser demitido por 

decisão de ambos. Por último, tal como o Presidente, também o Parlamento é eleito por 

voto popular. O Parlamento é o órgão legislativo do Estado que representa todo o povo 

de Timor-Leste. O Parlamento exerce poderes importantes de supervisão do Governo 

que podem resultar na demissão do Governo. O Parlamento não pode demitir o 
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Presidente, mas o Presidente tem poderes para destituir o Parlamento. Nesse sentido, um 

sistema semipresidencialista difere de uma república parlamentar em que o presidente 

actua simplesmente como figura cerimonial e o Primeiro-Ministro, enquanto chefe de 

Governo, detém os poderes legislativo e executivo. Um sistema semipresidencialista 

também difere de um sistema presidencialista em que o Presidente tem poderes 

executivos sem ter de os partilhar com o Primeiro-Ministro.  

3.1.2. Governo  

O governo é um dos quatro órgãos de soberania do Estado de Timor-Leste, 

juntamente com o Presidente, o Parlamento Nacional e os Tribunais. O Governo detém 

o Poder Executivo, sendo responsável pela condução e execução da política geral do 

país. No sistema de governo estabelecido na Constituição timorense, o Governo é um 

órgão soberano autónomo, o que significa que não está sujeito a qualquer poder directo 

de condução ou orientação exercido pelo Presidente ou pelo Parlamento. Todavia, o 

Governo é responsável perante o Presidente e perante o Parlamento pela condução e 

execução da política interna e externa do país (artigo 107.º da Constituição). Além 

disso, o Primeiro-Ministro tem de informar o Presidente sobre todas as questões 

relacionadas com a política interna e externa do Governo (alínea a) do n.º 1 do artigo 

117.º da Constituição.  

Embora o Presidente seja escolhido por sufrágio universal e, portanto, o seu poder 

e autoridade provenham directamente dos cidadãos de Timor-Leste, o Primeiro-Ministro 

é apenas indirectamente escolhido pelo povo. Como é comum nos sistemas 

parlamentares, os cidadãos de Timor-Leste votam num determinado partido de sua 

preferência. Os partidos definem previamente listas de candidatos e a eleição de 

determinado candidato para o Parlamento depende da sua posição na lista. Por exemplo, 

nas eleições parlamentares de 2007, catorze partidos políticos participaram na eleição de 

sessenta e cinco assentos no Parlamento Nacional. Sete partidos acabaram por ganhar 

assentos parlamentares, sendo os principais partidos a Fretilin (29,02% dos votos), 

CNRT (24,10%), uma coligação entre a Associação Social-Democrata Timorense 

(ASDT) e o Partido Social Democrata (PSD) (15,73%), e o Partido Democrático 

(11,30%), bem como o A.D.-KOTA-PPT, PUN e UNDERTIM. Isto resultou na 

distribuição dos assentos parlamentares pela Comissão Eleitoral como se segue: 21 para 

a FRETILIN, 18 para o CNRT, 11 para a ASDT-PSD, 8 para o Partido Democrático, 3 
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para o Partido Unidade Nacional, 2 para a Aliança Democrática (KOTA-PPT) e 2 para o 

UNDERTIM (Relatório CNE, 2007). 

Um Primeiro-Ministro pertence necessariamente ao partido maioritário ou à 

coligação maioritária de partidos. Em contrapartida, um Presidente pode diferir, em 

termos de filiação partidária, do partido com maioria no Parlamento Nacional que esteja 

no poder, uma situação designada habitualmente de coabitação. A coabitação pode 

resultar em mais desafios e atrasos na aprovação de legislação ou na definição da 

política nacional. A coabitação pode resultar em mecanismos de controlo eficazes, ou 

num período de obstrução tensa se nenhum grupo cooperar com o outro para concluir o 

trabalho. Se a coabitação traz benefícios positivos para a administração do Estado 

depende das atitudes do Primeiro-Ministro e do Presidente, das ideologias dos 

respectivos partidos e das necessidades daqueles que votaram neles. 

3.1.3. Primeiro-Ministro e a estrutura do Governo  

Em cada ciclo eleitoral o Governo pode emitir legislação que rege a sua própria 

estrutura. O mais recente projecto de tal legislação é a Lei Orgânica do V Governo 

Constitucional (Decreto-Lei n.º 07/2012) que foi posta em prática em 2012. Uma lei 

similar será provavelmente aprovada em 2017. Neste caso pretende-se usar a Lei 

Orgânica do V Governo Constitucional e respectivas alterações como exemplo e como 

forma de explicar melhor os poderes do Primeiro-Ministro. 

O Governo é constituído pelo Primeiro-Ministro, um Vice Primeiro-ministro, 

pelos Ministros, Vice Ministros e Secretários de Estado, (Orgânica do VI Governo 

Constitucional) (Artigo 1.º, 2.°, e 4.º). O Vice Primeiro-ministro é directamente 

dependente do Primeiro-Ministro, seguindo-o hierarquicamente. 

3.1.4. Composição do Governo  

O Primeiro-Ministro é coadjuvado no exercício das suas funções pelos seguintes 

membros do Governo, que integram a Presidência do Conselho de Ministros: (a) Vice 

Primeiro-Ministro Coordenador dos Assuntos Sociais e Assuntos de Gestão da 

Administração do Estado (b) Ministro do Estado coadjuvado pelo Vice-Ministro e 

Secretário de Estado. 
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3.1.5. Ministros 

Os Ministérios são organizações governamentais com funções especializadas. 

Cada ministério é responsável por um sector da administração pública. Os países em 

todo o mundo dividem de forma diferente os seus ministérios. Em Timor-Leste, cada 

Primeiro-Ministro tem o poder de estabelecer ministérios quando organiza o seu 

Governo. Uma vez mais, vamos usar o exemplo do V Governo Constitucional para 

analisar os ministérios em Timor-Leste.  

Em Timor Leste, como é próprio dos Estados modernos, as elites da 

administração do Estado atuam no âmbito dos ministérios. Os departamentos 

ministeriais são o núcleo privilegiado de actuação como universo de análise, e é aí que 

se encontram instituições analiticamente relevantes para a discussão deste projecto de 

pesquisa. Os ministérios contêm os diferentes serviços e organismos da administração 

(directa e indirecta, central e desconcentrada) do Estado.  

Há vários tipos de ministérios e a sua organização interna obedece, basicamente, a 

uma tipologia comum. Classificamos aqui os ministérios em quatro tipos: políticos, 

económicos, sociais e técnicos. De acordo com as orgânicas do V Governo 

Constitucional (Artigo 1.º, 2.°, e 4.º),vigentes entre 2012 e 2017.  

Dentro dos ministérios políticos, Timor Leste tem (1) Ministro da Administração 

Estatal coadjuvado pelo Secretário de Estado da Descentralização Administrativa e pelo 

Secretário de Estado do Desenvolvimento Local; (2) Ministro da Defesa e da Segurança 

é coadjuvado pelo Secretário de Estado da Defesa e pelo Secretário de Estado da 

Segurança; (3) Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros e Cooperação 

coadjuvado pelo Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação e pelo 

Secretário de Estado para Assuntos da ASEAN; (4) Ministro da Justiça coadjuvado 

pelo Vice-Ministro da Justiça e pelo Secretário de Estado de Terras e Propriedades; (5) 

Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros. Cabe também ao 

Ministro de Estado e da Presidência do Conselho de Ministros a tutela dos seguintes 

Secretários de Estado integrados na Presidência do Conselho de Ministros:  Secretário 

de Estado do Conselho de Ministros; Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares; 

Secretário de Estado da Comunicação Social; Secretário de Estado para o 

Fortalecimento Institucional e Secretário de Estado para o Apoio e Promoção do Sector 

Privado.     
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No grupo dos ministérios económicos, incluímos (6) O Ministro da Agricultura e 

Pescas coadjuvado pelo Vice-Ministro da Agricultura e Pescas, pelo Secretário de 

Estado das Florestas e Conservação da Natureza, pelo Secretário de Estado das Pescas e 

pelo Secretário de Estado da Pecuária; (7) Ministro do Comércio, Indústria e Ambiente 

coadjuvado pelo Vice-Ministro do Comércio, Indústria e Ambiente, pelo Secretário de 

Estado do Comércio, pelo Secretário de Estado da Indústria e Cooperativa e pelo 

Secretário de Estado do Meio Ambiente; (8) O Ministro das Finanças; (9) Ministro do 

Turismo coadjuvado pelo Secretário de Estado da Arte e Cultura; (10) Ministro do 

Petróleo e Recursos Minerais.  

Entre os ministérios sociais encontram-se (11) O Ministro da Educação 

coadjuvado pela  Vice-Ministra do Ensino Básico, pelo Vice-ministro do Ensino 

Secundário e pelo Vice-Ministro do Ensino Superior; (12) O Ministro de Saúde é 

coadjuvado pelo Vice-Ministro da Ética e Prestação de Serviços e pelo Vice-Ministro da 

Gestão, Apoio e Recursos; (13) O Ministro da Solidariedade Social é coadjuvado pelo 

Vice-Ministro da Solidariedade Social, pelo Secretário de Estado da Segurança Social e 

pelo Secretário de Estado para os Assuntos dos Combatentes da Libertação Nacional. 

Finalmente inserem-se no grupo dos ministérios técnicos (14) O Ministro das 

Obras Públicas coadjuvado pelo Secretário de Estado das Obras Públicas, 

pelo  Secretário de Estado da Electricidade e pelo Secretário de Estado da Água, 

Saneamento e Urbanização. O Ministro das Obras Públicas (nas suas várias áreas: 

ambiente, ordenamento do território, desenvolvimento regional, infra-estruturas 

públicas, transportes, comunicações, habitação, ciência e tecnologia, ensino superior); 

(15) O Ministro dos Transporte e Comunicação é coadjuvado pelo Vice-Ministro dos 

Transportes e Comunicações; Dentro de cada ministério, e independentemente do tipo 

em causa, existem os diferentes tipos de serviços da administração directa do Estado, 

chefiados por um director-geral (ou figura equiparada): gabinetes ministeriais; serviços 

de estudo e concepção; serviços de apoio e controlo; serviços executivos; serviços 

regionais e distritais. 

Cada membro do governo tem direito a um serviço de apoio constituído por um 

núcleo reduzido de pessoal de confiança política e membros do governo: os chamados 

“gabinetes ministeriais”. Os serviços de estudo e concepção são aqueles que têm a seu 

cargo a análise dos problemas que se põem a cada ministério, de modo a poderem 

habilitar o Ministro a decidir com pleno conhecimento de causa. Exemplos deste tipo de 

serviço são os conselhos superiores e os gabinetes de estudos e planeamento. Os 
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serviços de apoio e controlo são, por outro lado, “serviços que se ocupam de problemas 

genéricos do seu ministério e que têm uma competência comum, isto é, uma 

competência que abrange toda a esfera de actuação do respectivo ministério” (Amaral, 

1989 e 2004). Entram nesta categoria as secretarias-gerais, os serviços de organização e 

pessoal, de documentação e relações públicas, os departamentos financeiros, as 

auditorias jurídicas, os centros de informática e os serviços de inspecção (fiscalização e 

controlo sobre os demais serviços do ministério). Finalmente, temos os serviços 

executivos, que compreendem, ao nível da administração directa, essencialmente as 

direcções-gerais. Neste plano, a missão varia de ministério para ministério, pois estamos 

a falar de “departamentos administrativos encarregados de uma função específica e 

determinada, ou de um conjunto de funções específicas afins” (Amaral, 1989: 274). Ou 

seja são departamentos que executam as diferentes políticas que competem a cada 

ministério. 

Como se vê, a maior parte das funções do Estado timorense é ainda 

desempenhada de forma central e directa. Mas nem sempre é assim. Alguns dos 

ministérios têm representações suas a nível regional ou distrital: são os chamados 

serviços regionais ou distritais.  

Por outro lado, à semelhança do que se passa noutras administrações ocidentais, 

também na administração timorense se nota a influência crescente do movimento do 

New Public Management. Estamos, obviamente, a falar do crescimento do número de 

institutos públicos, isto é, na expansão da administração indirecta do Estado realizada 

para a prossecução dos fins deste por entidades públicas dotadas de personalidade 

jurídica própria e de autonomia administrativa e financeira. 

Existem três tipos de institutos públicos: serviços personalizados (conhecidos 

vulgarmente por “institutos públicos”), fundações públicas e estabelecimentos públicos 

(por exemplo, escolas e universidades). Dentro desta concepção de instituto público 

cabem, portanto, níveis muito diferentes de autonomia face ao governo: se num 

estabelecimento público, como uma universidade, essa autonomia é grande, em muitos 

serviços personalizados estamos, na prática, perante mais uma estrutura de execução da 

política do governo. 

Assim, devemos entender que as organizações públicas objecto neste estudo são 

constituídas pelo conjunto das pessoas que exercem na administração do Estado 

timorense cargos de directores-gerais, subdirectores-gerais e equiparados dos serviços e 

organismos da Administração directa e desconcentrada do Estado, bem como os 
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dirigentes dos institutos públicos equiparados a directores-gerais ou a gestores públicos, 

para além dos próprios membros de gabinetes ministeriais (chefes do gabinete, adjuntos 

e “assessores”). Obviamente, estes dirigentes equiparados a gestores distinguem-se dos 

directores-gerais, não só pela maior autonomia financeira dos serviços que dirigem 

como também por beneficiarem de um estatuto remuneratório bastante superior.  

Com base nas informações mencionadas dispomos os números de dados das 

organizações públicas em Timor Leste, nomeadamente com números dos funcionários 

no total de 16.526, 57 cargos de directores-gerais, 21 cargos de inspectores-gerais, 156 

cargos de directores-nacionais, 476 cargos chefes de departamentais, como se pode ver 

no quadro 12. 

Quadro 12 – Números das organizações públicas Timorense 

Ministros 
Directores-

gerais. 

Inspector

es-gerais 

Directores-

nacionais 

Chefes-

departa

mentais 

Numero 

dos 

funcionár

ios 

Ministro da 

Administração 

Estatal 

27 1 15 
12

6 
917 

Ministro da 

Defesa e da 

Segurança 

4 2 13 39 1244 

Ministro de 

Estado e dos 

Negócios 

Estrangeiros e 

Cooperação 

4 1 20 7 96 

Ministro da 

Justiça 
2 1 6 36 537 

Ministro de 

Estado e da 

Presidência do 

Conselho de 

Ministros 

1 1 1 4 13 
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Ministro da 

Agricultura e 

Pescas 

1 1 12 88 1606 

Ministro do 

Comércio, 

Indústria e 

Ambiente 

4 1 5 10 295 

Ministro das 

Finanças 
3 1 9 5 658 

Ministro do 

Turismo 
1 1 17 23 62 

Ministro do 

Petróleo e 

Recursos 

Minerais 

1 1 2 8 25 

Ministro da 

Educação 
1 6 18 33 623 

Ministro de 

Saúde 
1 1 6 24 2852 

Ministro da 

Solidariedade 

Social 

1 1 7 19 6033 

Ministro das 

Obras Públicas 
2 1 15 41 1142 

Ministro dos 

Transporte e 

Comunicação 

4 1 10 13 423 

N 57 21 156 476 
16.52

6 

Fonte: Elaboração própria, com base de dados de Direcção Geral Ministério de Administração Estatal 

(2016). 

  



112 

3.1.6. Recrutamento 

De acordo com o estatuto do pessoal dirigente de Lei nº 4/2004, 15 de Fevereiro o 

recrutamento de directores-gerais, subdirectores-gerais e equiparados é feito por 

escolha, isto é, por nomeação política, “de entre dirigentes e assessores ou titulares de 

categorias equiparadas da Administração Pública, para cujo provimento é exigível uma 

licenciatura”. Também segundo o referido estatuto, o recrutamento para estes cargos 

pode ainda fazer-se entre indivíduos licenciados exteriores à Administração Pública, 

“que possuam aptidão e experiência profissional adequada ao exercício das respectivas 

funções. O despacho de nomeação é publicado no Diário da República juntamente com 

o currículo do nomeado”. 

3.2. Abordagem Antropológica da Cultura Nacional & Cultura 

Organizacional Timorense  

Segundo Gomes (2012), para o entendimento do impacto da cultura na gestão de 

organização, sentiu-se a necessidade de ir buscar à antropologia, o conceito da cultura e 

adaptá-lo aos estudos organizacionais, como um constructo teórico explicativo das 

diferenças culturais e da sua influência nas práticas organizacionais, nomeadamente na 

gestão de organização. Nesta perspectiva o conceito de cultura é basicamente visto 

como subsistema de uma organização, universalmente aceite como um tema de 

discussão muito complexo porque é influenciado pela história, costumes e práticas na 

sua execução. Nesta óptica, Hofstede, (2002), no seu estudo, salienta que a diferença 

entre cultura organizacional e a cultura nacional reside no facto de que esta ultima tem 

como elemento central os valores, os quais são adquiridos na família, na comunidade e 

na escola. Eles são adquiridos pelos indivíduos tão cedo que permanecem inconscientes 

nas suas acções, atitudes ou comportamentos. Já a cultura organizacional acentua as 

práticas aprendidas a partir do processo de socialização na organização, na qual a 

maioria das pessoas entra com idade adulta, ou seja, com a base dos seus valores já 

formada. De acordo com o autor, o cerne da cultura nacional está, assim, nos valores. 

Hofstede também acredita que os valores da cultura de origem influenciam o 

comportamento dos indivíduos nas práticas do seu trabalho e no funcionamento da 

organização. A sua ideia corresponde à de Sainsaulieu, (1997) quando afirma que “é 

possível reduzir a organização a um simples prolongamento cultural da sociedade onde, 

pela escola e pela família, se elaboram e transmitem os verdadeiros valores”. Parte-se, 
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portanto, do princípio de que a cultura organizacional sofre influência da sociedade em 

que se encontra. Por isso, cada organização deve procurar conhecer e articular as 

características da sua cultura com os valores da cultura nacional em que se inclui. O 

contexto local e regional também tem influência, não devendo ser esquecidos. 

A cultura da organização é o que se entende como um padrão de crenças, valores 

e expectativas que orientam o comportamento e as práticas dos funcionários da 

organização. A cultura pode ser analisada como um fenómeno que envolve a vida 

humana em todos os tempos porque é constantemente criada por humanos através da 

interacção realizada. A cultura organizacional é o aspecto mais importante da 

organização na orientação das suas actividades. Este conceito refere-se também ao 

pensamento básico que orienta as acções de um gestor, determinando qual o caminho 

que pode seguir quando se deparar com várias alternativas de acção. A cultura 

organizacional precisa de ser bem examinada porque tem reflexos profundos na 

organização e porque orienta as decisões de gestão em todos os níveis da estrutura 

organizacional, causando impacto directo no sistema da organização.  

Nesta parte da tese procura-se estudar, ainda que de forma limitada, a relação da 

cultura nacional com a cultura organizacional que tem um impacto na eficácia 

organizacional. Trata-se de uma interacção que envolve questões como a influência da 

cultura local sobre a organizacional e os possíveis choques culturais decorrentes. A 

compreensão deste relacionamento pode trazer benefícios na medida em que questiona 

pontos de conflito e levanta acções ou ajustes que os contornem. A cultura de cada país 

influencia fortemente a cultura da suas organizações e, consequentemente, o 

comportamento organizacional, (Druker, 1946; Schein, 1985; D´Iribarne, 1989; 

Hofstede at al.,1990; Hofstede, 2002,House, at al., 2004; Mota, 2005). 

Nesta parte do trabalho de investigação são analisadas e confrontadas duas 

vertentes teóricas para o estudo da cultura de um país: de um lado a abordagem 

antropológica e de outro a abordagem sistémica. Esta última já foi referida na revisão de 

literatura (capítulo II) neste tese no qual discuti a conceptualização e as dimensões da 

cultura de uma organização e as influências da cultura nacional que têm impacto na 

eficácia nas organizações públicas. Na segunda parte desta abordagem comparam-se os 

traços culturais nacionais com características culturais das organizações da 

administração pública timorense. Uma das possibilidades para a compreensão e 

embasamento das intervenções constrói-se a partir do impacto da cultura organizacional 

nas organizações públicas timorenses. Esta é a proposta deste trabalho de investigação. 
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3.2.1. Cultura Nacional Timorense  

O conceito de cultura nacional vem sendo discutido por muitos autores. Hofstede 

(2003:20) define a cultura nacional como programação mental de um determinado 

grupo nacional que lhe permite olhar o mundo, tomar decisões, estabelecer relações com 

outros povos e trabalhar. Por outro lado, D´Iribarnee et al. (2002:8) salienta que a 

cultura como “ um conjunto de códigos de interpretação por meio dos quais faz sentido 

o que cada um vive e faz”. Por sua vez, Dupuis (2007) argumenta que a cultura nacional 

é o principal vector explicativo das práticas organizacionais vistas como manifestações 

culturais das organizações, não sendo a organização apenas um conjunto dinâmico de 

pessoas, regras e práticas, mas também um mosaico de práticas locais e nacionais.  

No contexto da reconstrução de Timor Leste, surgiu uma predisposição básica em 

forma de atitudes, mentalidade e sensibilidade perante a nova realidade política e social 

de Timor Leste que resulta da sua independência. À luz da nova realidade do país trata-

se sem dúvida, de uma fase fundamental de interiorização dos valores culturais na 

consciência individual e colectiva como entidade própria.  

Com a passagem do regime de ocupação e opressão à liberdade, impõe-se a 

necessidade de definir, não sem dificuldade, a identidade timorense, um problema 

bastante sentido na camada intelectual e não tematizado na consciência popular. Não 

obstante a insuficiência de reflexão e estudo sobre a entidade timorense, esta vive-se e 

sente-se concretamente na maneira de ser e na consciência comum dos timorenses. 

Pode-se afirmar que uma das marcas mais salientes desta identidade é o sentido de 

humanismo com todos os aspectos que ele implica, nomeadamente: respeito, valor da 

dignidade humana, afabilidade, acolhimento e sensibilidade pelo sagrado. Estes valores 

são o fruto de encontros culturais a vários níveis, a começar pelo sistema tradicional que 

favorece a abertura e comunicação entre indivíduos, ou seja, reinos diferentes através de 

trocas de bens resultando no alargamento de relações de parentesco até ao encontro 

como evangelho no sentido de responsabilidade moral e fraternidade universal. Já ao 

nível de organização social e das estruturas de parentesco, bem antes da vinda dos 

portugueses no século XVI, existiam formas de troca de produtos entre reinos e formas 

de estender as relações de parentesco através de contractos e alianças matrimoniais 

Taylor (1995 e 1999).  Estes sistemas de trocas e retribuições eram fundamentados num 

sistema de valores que até hoje ainda marca certas atitudes dos timorenses no 

relacionamento e no trato entre si e com outros. Nota-se por exemplo uma atitude ou um 
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sentido de afinidade familiar no trato e mesmo com pessoas desconhecidas e sem laços 

de sangue, através de termos que conotam relações de parentesco. A disposição assim 

moldada em sair do círculo estreitamente familiar para se abrir a outros é, sem dúvida, 

uma potencialidade que permite uma abertura e facilidade de contacto com outras 

culturas e outras pessoas. 

Há um sentido de respeito e sensibilidade pela pessoa do outro, de modo especial 

pessoas mais idosas; os pais ensinam os filhos a obedecer e os filhos tratam os pais com 

respeito, na escola os professores são “gurus” que transmitem uma sabedoria pessoal, 

(Piedade, 2001; Hofstede, 1991). 

A sensibilidade pelo sagrado é uma herança da estrutura social primordial que é 

moldada e apoiada por ritos onde o sagrado é celebrado em forma de “lulik” uma 

perspectiva bastante representativa e global da celebração dos ritos em Timor Leste 

(Carrey e Bentley, 1995: 42-45). O encontro com o cristianismo elevou este sentido do 

sagrado ao nível de uma relação com Deus em categorias de aliança e de encarnação na 

história. O que é característico nesta noção de sagrado, certamente enriquecido na fé 

cristã, é a imagem de um Deus todo-poderoso, omnipresente, justo, recto, benevolente, 

omnisciente; é uma imagem adquirida directamente do catecismo e vivida e socializada 

em família e na comunidade. Esta imagem da Divindade foi transposta, com matizes 

mais afectivos e emocionais às figuras de mediação, tais como os santos e a Virgem 

Maria. Uma prática e vivência mais aprofundadas do mistério da fé, em termos da 

relação com Deus da Revelação nos eventos cristológicos da morte e ressurreição 

parece não penetrar muito na consciência cristã dos timorenses.  

Os valores culturais cristalizaram-se em atitudes, mentalidade, comportamento, 

moldando assim uma identidade própria do povo de timorense. O sentido de respeito, 

sensibilidade, acolhimento, e abertura, mesmo com o risco de vulnerabilidade, que pode 

traduzir-se em aspereza e agressividade, são alguns dos traços que definem a entidade 

cultural. Esta distingue o timorense do indonésio ou do javanês e mesmo do timorense 

do Timor Indonésio. 

A sensibilidade pelo sagrado é uma herança da estrutura social primordial que é 

moldada e apoiada por ritos onde o sagrado é celebrado em forma de “lulik”. Lulik é o 

vocábulo de Tetun (língua local) cuja tradução comum é sagrado mas tem também a 

conotação de interdito, proibido. E aplica-se a uma casa sagrada (uma lulik). Uma lulik 

é um dos termos mais recorrentes no discurso social e político que identificam a nova 

nação de Timor Leste. Quando uma aldeia é realocada a primeira casa a ser construída é 



116 

a uma lulik . Relíquias sagradas ancestrais são armazenados na uma lulik . Há três 

estilos diferentes de uma Lulik, representando as culturas nas regiões oeste, central e 

leste do país, (Molnar, 2005). Entre os estudos etnográficos acerca de Timor Leste que 

maior atenção devotaram à casa sagrada encontram-se os trabalhos de Clamagiran 

(1982), Trauble (1986), Centeno & Sousa (2001), Hicks (2004). Clamagiran identifica 

dois tipos de construção: a casa (“uma”) e o celeiro (“lako”) que analisa com detalhe 

quer na sua concepção técnica quer na sua dimensão social. A casa linhageira, a uma 

lulik, é a base da sociedade que: 

A 1`échelon colectif, 1` organisation sociale se fonde sur une hiérarchisation des 

maisons autor des maisons de chefferie. Les rites sont accomplis par des “espécialistes” 

pour la communauté toute entière et en référence à une divizion east-ouest (…) la 

“maison” est le “couer” du groupe de frères aînes-frères cadets qui se réclament d`elle, 

les “maisons” porteuses d`un même nom se regroupent autor d`ne “maison mère” et les 

“ maisons mères” se hiérarchisent à leur tour autor des chefferies, point central de la 

communauté. Clamagiran (1982:293-295). 

No entanto, segundo Trauble (1986) em termos Mambai, casa como: 

The term fada, “house” refers to dwellings and to social groups, or more precisely, 

the image of dwelling together in on place symbolizes ties that unite persons. An 

additional and socially critical feature of this representation is that the ideal state of 

coresidential unity is associated with the past. House groups are composed of people 

who recognize a common source or origin place, to which they return only on specified 

ritual occasions. The idea of common origins provides the basis for ritual cooperation in 

the present (Trauble, 1986: 66). 

Hicks (2004) relativamente aos Tetun ressalta uma lulik como: 

(…) a building set aside for the storage of a descent group’s sacred possessions, 

and it’s that place more than any other where the interests of ghosts and kin most 

tangible converge. The material artefacts symbolizing the bonds that unite these two 

categories of kin are stored and public rituals of reciprocity by which ghosts and the 

descent group collectively satisfy each other’s needs are carried out. (2004: 91). 

Centeno e Sousa (2001) procuram sintetizar os vários elementos na casa sagrada 

timorense e ressaltam que: 

A ´uma lulik` polvilha os diferentes territórios da ilha de Timor, de ocidente a 

oriente, do grande porto de Kupang às belíssimas praias de Tutuala, expressando um 

complexo ritmo de expansão e de aliança entre linhagens, ao ritmo também da sua 
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morfologia política, cultural e religiosa. São casas transformadas em símbolos 

misturando o político, o social, e o religioso, servindo tanto para marcar as fronteiras 

simbólicas de uma linhagem como para celebrar o seu poder sagrado que impõem a 

importância cultural das ´uma lulik`. Mais do que simples casas físicas, estas ´uma lulik` 

erigiram-se em santuários em que se casam permanentemente os poderes do céu e da 

terra, a sacralização do espaço que se quer também social e político, concretizando uma 

sacralidade coextensiva com o meio social e natural que, desconhecendo as «nossas» 

divisões entre sagrado e profano, quase tudo invade e diviniza. (…) São casas ligadas, 

assim, com intimidade à celebração de poderes e de dominações, guardando memórias 

desse poder e da linhagem em que assenta, sacralizando muitos dos objectos que 

celebram esse poder (2001: 14). 

A casa é um elemento da cultura humana que demonstra a capacidade das 

comunidades locais para se reproduzirem apesar das adversidades, nomeadamente as 

que resultam da guerra. Assim, também a casa sagrada ou “uma lulik”, como um 

produto da cultura, apresenta uma complexidade de funções que vive numa sociedade 

que está condensada pelos símbolos. Através de uma posição específica de uma casa no 

cosmos, tarefas específicas são dadas a ela. Estas incluem todas as actividades rituais e 

políticas importantes. Por exemplo, uma casa pode ser a "propriedade" da autoridade 

política ou «detentora» da autoridade ritual. Estas casas são ditas para 'segurar títulos. 

"Algumas casas sagradas são responsáveis pela segurança de uma área ou 

nomeadamente para as nascentes da água, algumas para a percussão e dança em 

cerimónias específicas e alguns são "apenas plebeus." Estas tarefas atribuídas são 

formuladas em acontecimentos místicos. Em seguida apresentamos umas fotografias de 

uma lulik (casa sagrada) em Timor Leste, (Sofi Ospina and Tanja Hohe, Photo credits: 

(Rui Cinatti, 1965: 18). 
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Figura 7: Telhado de casa sagrada (uma 

Lulik) Mambai ao redor de Maubisse 

Figura 8: Um esboço de casa 

sagrada (Uma Lulik) pelo Rui 

Cinatti modelagem estilo Lospalos. 
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Figura 9 – Casa sagrada e Anciãos Tradicional Timorense 
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Figura – 10 Casa Sagrada de Timor 
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Segundo Umberto Eco (1977:182), o homem vive num mundo de signos, porque 

vive numa sociedade que está denominada pelos símbolos. Assim, a cultura do homem 

é construída por um simbolismo, isto é, o homem não pode viver se não elaborar 

códigos e sistemas de informação dos dados materiais. Ao longo da história humana, o 

simbolismo acompanhou sempre os actos do Homem, tanto as atitudes, a língua e a 

ciência, como a sua religião. O homo sapiens, segundo Eco, utilizou, de início, o 

objecto símbolo e a memória para guardar informações. A casa sagrada ou uma lulik 

funciona do mesmo modo.  

Segundo Peirce (2000:73) o índice está fisicamente conectado com o seu objecto, 

ambas formando um par orgânico. Por exemplo, um desenho de um crocodilo é um 

objecto, ou seja, algo que simboliza uma outra coisa. O som do “nowa” simboliza a 

entrada da estação seca, e o “aquitou” simboliza o final dessa estação e a chegada da 

estação das chuvas. Assim também a “uma lulik”, como um produto da cultura, 

apresenta uma complexidade de funções. Em seguida, a função simbólica da casa 

tradicional “uma lulik” é apresentada:  

3.2.1.1. O símbolo da unidade e amizade da sociedade. 

Uma lulik é o símbolo da unidade social dos seus habitantes. Todos os 

componentes da uma lulik representam a unidade social da comunidade. Por exemplo, 

os dois principais pilares são designados por “bei-feto//bei-mane” (o avó), as quatro 
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colunas são designadas por “seki hat//tane hat” – os quatro assistentes do “bei-

feto//bei-mane”; assim também as oito colunas curtas, “seki walu//tane walu”, todas 

reforçando a posição dos dois avós. Nota-se bem essa importância quando a morte de 

um mako’an (o sacerdote ritual da etnia tétum) é considerada como a queda do “kakuluk 

lor”, ou seja, uma componente principal da uma lulik partiu e isso causa a insegurança 

da uma lulik. A morte da pessoa é considerada como “uma ulun kuak” (há alguns furos 

no telhado da casa), isto refere-se ao afastamento da família ou inimizade da família. 

Esta comunidade acredita que o afastamento da família leva à morte prematura. 

Portanto, se houver alguns problemas entre eles, o melhor caminho é procurar meios 

para os resolver rapidamente. 

Em suma, estes códigos culturais são definidos como sistemas semióticos e neste 

contexto têm duplo objectivo: regular e controlar as manifestações da vida social e o 

comportamento individual ou colectivo. Os seres humanos, segundo Ivanov (1977) 

apud, Machado (2003: 156), não comunicam somente por meio de signos, como são em 

larga medida controlados por eles. 

3.2.1.2. O símbolo ritual. 

A uma lulik é uma parte principal do sistema ritual religioso e está relacionada 

com a procissão de cerimónias ritualizadas e culturais, como o funeral (hakoi mate) e a 

celebração da morte depois de um ano (mutun mate), a inauguração da própria uma 

lulik. Estas cerimónias dão-nos a conhecer aspectos importantes para o aprofundamento 

do pensamento religioso da etnia tétum. 

3.2.1.3. O símbolo social 

Normalmente a uma lulik reflecte a posição social dos seus habitantes. A 

comunidade de etnia tétum tem uma relação genealógica e historicamente muito íntima, 

porque foi influenciada pelo sistema de governação dos régulos nos séculos passados, 

que organizavam a comunidade em várias classes sociais. A tradição ritual “tatek 

meda” – normalmente celebrada na época da inauguração da uma lulik – exerce um 

papel importante como elemento de formação da coesão social e legitimação do estatuto 

social da comunidade. Esta cerimónia é uma arte de enfeitar a mesa, feita por arroz 

misturado com carne do porco, e vê-se como um crocodilo a nadar. Ao comer, os clãs 

de classe social mais alta comem na parte da cabeça, alguns comem na parte do 

“pescoço” e outros na das “pernas”, conforme o estatuto social daquela comunidade. 
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Toda esta comunidade sabe em que parte deve comer e cumprem as regras 

convencionais da cultura. 

3.2.1.4. O símbolo do poder e religioso 

O símbolo do poder está normalmente relacionado com a designação e a posição 

da uma lulik. O sistema da organização do clã no contexto da etnia tétum consiste em 

quatro modelos: uma lulik metan, uma lulik kanek, uma lulik lia na’in, e uma lulik ferik 

katuas, com a sua zona territorial própria chamada Nua dato. Na cerimónia do tatek 

meda, a comunidade de uma metan come na parte da cabeça, porque ela é designada 

por ukun na’in//badu na’in, baku na’in//dere na’in, (o dono do poder, e o senhor da 

ordem). O poder máximo desta comunidade tradicional é uma metan. Uma kanek é 

designada por funu na’in//ledo na’in, (o dono da batalha), e é ele que tem autoridade 

para defender a segurança e a prosperidade da sua zona territorial nua dato. Uma ferik 

katuas é designado por sasiri na’in//dadula na’in, (ele tem autoridade para nomear 

o liurai  «régulo» da etnia tétum em Fohoren). Uma lia na’in é designada por buik 

akitou//mauk nowa, ele assume um papel como o sacerdote ritual da comunidade ou 

mako’na e tem o poder de contar os contos que têm relação com a história de um suco 

(clã) ou com a origem de uma determinada comunidade. Outro papel importante do 

mako’an é o de manter a harmonia entre a comunidade e a natureza, e a comunidade e 

o kukun (o ancestral no mundo invisível).  

As casas sagradas ou uma lulik são bem mais que uma edificação formalmente de 

alçada simples com os materiais próprios da ecologia local, segundo os saberes 

tradicionais da construção artesanal. Cenário privilegiado das cerimónias da vida social,  

ao seu redor tem lugar a comemoração de todo o ciclo da vida humana, desde o 

nascimento até a morte. Exemplifica os valores sociais e ideais da sociedade e condensa 

o entendimento do mundo dos timorenses, os valores sociais que presidem a vida da 

comunidade e a ordenação cultural da realidade, exprimindo sinteticamente a condição 

da identidade timorense. 

Na construção do novo Estado democrático as casas sagradas simbolizam a nova 

liberdade, a democracia e a sustentação da Independência sobre a história e a 

tradição. A conservação e reconstrução das uma lulik constitui um dos exercícios 

conscientes de maior sucesso no fortalecimento da identidade da jovem nação 

timorense, vinculando a fundamentação comunitária da democracia nascente e a 

promoção do desenvolvimento da nação. 
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A uma lulik responde a uma finalidade essencialmente ritual e cerimonial. Faz 

sentido como máxima expressão do vínculo entre os antepassados e os vivos, mas 

também entre estes e as gerações que estão por chegar. Trata-se de uma construção, mas 

sobretudo de um conceito ou ideia, aglutinador de símbolos, matriz de significados 

transcendentes e materialização de conteúdos espirituais. 

3.2.2. Cultura Organizacional Timorense 

Na literatura, vários autores como Druker (1946), Schein (1985), D´Iribarne 

(1989), Hofstede at al. (1990), House at al. (2004) e Motta (2005) abordam a cultura 

organizacional. Nas suas abordagens, enfatizam a importância das culturas nacionais na 

formação das culturas organizacionais, bem como a influência da cultura nacional na 

cultura da organização. De acordo com estes autores, este tipo de reflexão surge no 

momento em que se assiste a um fenómeno que afecta todos os países do mundo, a 

globalização. Eis um fenómeno que diminui distância e barreiras, aproximando cultura 

com consequências visíveis nas organizações. 

No confronto com as abordagens supra mencionadas, torna-se pertinente 

estabelecer com clareza as fronteiras teórico-conceptuais entre a cultura nacional e a 

cultura organizacional. A diferença entre estes dois conceitos reside no facto de que a 

cultura nacional tem como elemento central os valores, enquanto a cultura 

organizacional refere-se fundamentalmente às práticas. Os valores são adquiridos nos 

grupos ou organizações, por exemplo na família, na comunidade e na escola, ao passo 

que as práticas são aprendidas a partir da socialização no ambiente de trabalho, (Sousa, 

2009; Rego & Cunha, 2009). Em relação nesta óptica, a cultura é um dos pontos-chave 

na compreensão das acções humanas, funcionando como um padrão colectivo que 

identifica os grupos, suas maneiras de perceber, pensar, sentir e agir. Assim, mais do 

que um conjunto de regras, de hábitos e de artefactos, cultura significa construção de 

significados partilhados pelo conjunto de pessoas pertencentes a um mesmo grupo 

social. 

A cultura vista como uma variável organizacional, é estudada como uma parte do 

sistema global da organização. Neste contexto, a cultura é vista como um objecto vivo 

numa organização que vincula todos os membros da organização a fim de alcançar 

objectivos comuns. Neste contexto, a cultura é encarada como uma variável 

independente, externa à organização (a cultura da sociedade em que se insere a 

organização e que é trazida para dentro pelos seus membros). A cultura também pode 



125 

ser vista como parte do ambiente organizacional que influencia o comportamento e 

desempenho (performance) organizacionais. Nesta parte a cultura define-se como uma 

variável interna (as organizações produzem bens, serviços e produtos culturais como 

lendas, ritos, símbolos).     

A revisão dos estudos possibilitou a constatação de que os elementos utilizados 

pelos autores para definição dos traços culturais que permeiam as organizações públicas 

timorenses e que definiriam a forma como a gestão é praticada são muitas vezes 

coincidentes, ou seja, semelhantes. Por isso, são colocados a seguir traços essenciais e 

centrais na cultura organizacional tratada nesses estudos referidos:  

Desigualdade de poder e hierarquia – o sistema de relações hierárquicas que 

vigorou nas relações entre liurai e reino por ukun na’in//badu na’in, baku na’in//dere 

na’in, (o dono do poder e o senhor da ordem) e há sentido de respeito e sensibilidade 

pela pessoa do outro, de modo especial pessoas mais idosas, os pais ensinam os filhos a 

obedecer e os filhos tratam os pais com respeito, na escola os professores são “gurus” 

que transmitem uma sabedoria pessoal em relação ao estudo de (Piedade, 2001: 57; 

Hofstede, 1991),  na cultura local que marcou profundamente na sociedade local. 

 Paternalismo – o traço marcante da cultura timorense é o paternalismo. Por 

paternalismo podemos entender uma relação na qual o superior, ao mesmo tempo em 

que controla e ordena o subordinado na relação económica, também o protege na 

relação pessoal, ou seja, o superior assume o papel de um pai. O paternalismo é 

entendido também como acto de alto controlo da movimentação de pessoal e da 

distribuição de empregos, cargos e comissões, dentro da lógica dos interesses políticos 

dominantes (Heady, 2001). 

O desempenho na burocracia pública timorense foi muito influenciado pela 

cultura de paternalismo que ainda subsiste muito forte, tende a pressionar os burocratas 

que se focam no poder, em vez orientados para o serviço público, e colocando-se numa 

estrutura burocrática hierárquica favorece a centralização de poder e autoridade no topo. 

Por isso, os dirigentes burocráticos que estão directamente relacionados com os 

utilizadores do serviço, muitas vezes não têm autoridade suficiente para responderem à 

dinâmica de evolução na prestação dos serviços. Reflecte-se o nível de aceitação pela 

sociedade de uma distribuição de poder nas instituições por meio das relações 

hierárquicas entre os chefes e os subordinados. Neste caso, Hofstede (1991) argumenta 

que quanto maior a diferenciação de poder numa sociedade, maior a distância entre 
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níveis hierárquicos nas organizações. Deste modo, Timor-Leste possui um elevado 

índice de distância hierárquica.  

Na cultura do poder político tradicional timorense subsiste a crença de que a 

liderança é inocente e nunca é culpada. O que é que os líderes têm considerado 

realmente é correto de acordo com subjectividade que eles usam. A construção social e 

cultural penetra no sistema burocrático timorense, e até se desenvolve no padrão de 

interacção nas relações de trabalho e nas relações com a comunidade. Racionalmente, 

quanto mais elevada a posição hierarquia de um individuo, mais pesadas as 

responsabilidades que devem ser atribuídas. No entanto, a lógica da organização nem 

sempre segue de acordo com a lógica formal que se desenvolve na burocracia dos 

serviços. Se ocorrerem alguns erros na acção, o culpado é sempre o funcionário de nível 

mais baixo. Deste fenómeno da cultura burocrática resulta o surgimento de pequenos 

poderes do grupo sobre a burocracia de nível inferior que trata essa comunidade como 

grupo que pode ser pressionado ou bode expiatório. 

Centralismo e uniformidade - Através da implementação de um sistema político 

centralizado e hegemónico, o Estado timorense tende a desenvolver um modelo e 

sistema político de governança burocrática que leva à uniformidade de todos os aspectos 

da política. Nesta condição, as variações e as diversidades culturais locais, que 

caracterizam o sistema burocrático em várias áreas tendem a ser perdidas. Variantes 

locais da burocracia transformaram-se numa uniformidade cultural caracterizada pela 

centralização política, tomada de decisão, ética de trabalho, e também modelos de 

relacionamento burocrático com a comunidade. 

A implementação das políticas públicas é centralizada e a uniformidade na área 

realizada pela elaboração de uma série de políticas técnicas, nomeadamente sob a forma 

de orientações e instruções técnicas (orientações técnicas e operacionais). Os desvios 

das directrizes técnicas e operacionais será fatal, porque são sempre considerados como 

desvios da norma que trazem estigma e são desfavoráveis para os burocratas, porque 

têm consequências para as suas carreiras no futuro. É inegável que a cultura burocrática 

timorense é fortemente influenciada pela cultura local que é hierárquica e fechada. 

Personalismo – que denota a importância das relações pessoais em sua 

proximidade e no domínio moral e económico. Com a hierarquia, advinda das relações 

liurai e reino e a dominação patriarcal, a sociedade timorense adquiriu um carácter 

fortemente relacional. Actualmente, nas empresas o “patrão” ou nas organizações 

públicas o “chefe” ao oferecer um emprego e estabelecer uma relação de confiança, 
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protege o seu empregado ou funcionário, mas também o controla, uma relação 

paternalista. 

3.3. Conclusão de Capítulo 

Este capítulo diz respeito ao Contexto de Timor Leste e à apresentação do nosso 

campo de análise, designadamente análise às organizações públicas como órgãos do 

Estado em Timor-Leste e análise das elites da administração do Estado que atuam no 

âmbito dos ministérios, que classificamos aqui em quatro tipos: políticos, económicos, 

sociais e técnicos. Estes departamentos ministeriais são o núcleo privilegiado de 

actuação como universo de análise, e é aí que se encontram instituições analiticamente 

relevantes para a discussão deste trabalho da investigação. Estes ministérios contêm os 

diferentes serviços e organismos da administração (directa e indirecta, central e 

desconcentrada) do Estado.  

Ainda nesta parte do capítulo procurou-se estudar, de forma limitada, a relação da 

cultura nacional com a cultura organizacional que tem um impacto na eficácia 

organizacional. Trata-se de uma interacção que envolve questões como a influência da 

cultura local sobre a organizacional e os possíveis choques culturais decorrentes. A 

compreensão deste relacionamento pode trazer benefícios na medida em que questiona 

pontos de conflito e levanta acções ou ajustes que os contornem. A cultura de cada país 

influencia fortemente a cultura das suas organizações e, consequentemente, o 

comportamento organizacional. Portanto, para organizar o estudo da relação da cultura 

nacional com cultura organizacional que tem impacto na eficácia organizacional 

recorre-se numa abordagem antropológica. Nesta abordagem comparam-se os traços 

culturais nacionais com características culturais das organizações da administração 

pública timorense. Uma das possibilidades para a compreensão e embasamento das 

intervenções constrói-se a partir do impacto da cultura organizacional nas organizações 

públicas timorenses. Nesta fase recorre-se aos estudos de Taylor (1995, 1999), Piedade 

(2001), Hofstede (1991),  Heady (2001) e Bedin & Castagna (2010). 

A revisão destes estudos possibilitou a visualização de que os elementos 

utilizados pelos autores para definição dos traços culturais que permeiam as 

organizações públicas timorenses e que definiriam a forma como a gestão é praticada no 

país são muitas vezes coincidentes ou semelhantes. Por isso, são colocadas a seguir 

traços essenciais e centrais da cultura organizacional timorense marcantes 
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designadamente; Desigualdade de poder e hierarquia, colectivismo, Centralismo e 

uniformidade, Paternalismo, Personalismo e formalismo. 
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CAPÍTULO IV. DESENHO DE INVESTIGAÇÃO (RESEARCH 

DESIGN)  

Elaborar o desenho (design) de uma investigação é um processo que exige lógica 

e planeamento. É necessário pensar em todos os aspectos possíveis de serem 

visualizados antes mesmo de o estudo ter sido iniciado. Partindo da problemática que 

deu origem à investigação e passando pela questão que guia todo o processo, torna-se 

necessário identificar de antemão a metodologia adequada para conduzir a investigação, 

bem como as técnicas de colecta de dados e a abordagem a ser utilizada para a análise 

desses dados.  

O design da investigação faz a conexão dos paradigmas teóricos, estratégias de 

pesquisa e métodos para colecta de material (Denzin e Lincoln, 1994). Para além disso, 

segundo Camões (2012), o design da investigação permite fazer a ponte entre a teoria e 

a análise empírica. Segundo alguns autores, o design da investigação tem como foco a 

questão da pesquisa, o propósito do estudo, “(…) qual informação mais 

apropriadamente responderá às questões especificas da pesquisa e quais as estratégias 

são mais efectivas para obtê-la, Lecompte et al. em ( Denzin, 1994: 14).   

Nesta investigação conforme detalhado na introdução (capítulo 1), a problemática 

da investigação envolveu compreender as mudanças ocorridas na cultura organizacional 

e o seu impacto na eficácia das organizações públicas timorenses. Por conseguinte, o 

estudo pretende responder à seguinte pergunta: Qual o impacto da cultura 

organizacional na eficácia das organizações públicas em Timor Leste? 

Encontrar respostas a esta questão exige que o estudo seja conduzido de forma a 

identificar as mudanças que ocorreram na eficácia organizacional em cada organização 

pública no VI Governo Constitucional timorense através das cinco dimensões de 

eficácia, designadamente a dimensão do processo interno, a dimensão da relações 

humanas, a dimensão do sistema aberto, a dimensão dos objectivos racionais, e a 

dimensão do poder e da política. Correspondentes a outras dez orientações, 

especialmente a orientação para: Estabilidade e controlo, Gestão da informação e 

comunicação, Desenvolvimento dos recursos humanos, Coesão e moral, Crescimento 

aquisição de recursos, Adaptabilidade e flexibilidade, Produtividade e eficiência, 

Planeamento/definição de objectivos, Qualidade, Satisfação dos interesses dos 

constituintes.  



130 

Além disso, este estudo também foi conduzido de forma a identificar o impacto da 

cultura organizacional na eficácia nas organizações públicas timorenses. De acordo com 

Schein (1992), cultura organizacional são todos os tipos de valores, princípios, 

pressupostos, regras ou normas que orientam o comportamento dos indivíduos e grupos 

de funcionários dentro da organização pública timorense. A cultura organizacional é 

consubstanciada nos seguintes sete indicadores: (1). Relações com os ambientes (2). 

Natureza da realidade e da verdade (3). A natureza da natureza humana (4). A natureza 

da actividade humana (5). A natureza das relações humanas (6). A natureza do tempo e 

(7). A natureza do espaço.  

4.1. Tipo De Investigação 

Há muito que os académicos têm debatido qual a melhor estratégia científica para 

realizar as suas investigações. Sampieri, Collado e Lucio (2006) sustentam que a 

pesquisa científica em Ciências Sociais pode possuir um enfoque quantitativo (o 

denominado de positivismo) ou um enfoque qualitativo (o denominado de 

interpretativismo), ou ainda um enfoque misto ou multimodal (qualitativo e 

quantitativo), que enforma a maneira como se delineia uma pesquisa e a própria forma 

de colocação do problema de pesquisa e da pergunta de partida. Da opção para a 

utilização de cada um dos métodos importa pois compreender que cada um implica 

etapas de pesquisa potencialmente diferentes.  

A primeira, assumindo a independência do investigador perante a realidade, 

utiliza a técnica de formulação e verificação das hipóteses, usando normalmente 

ferramentas de índole quantitativa, socorrendo-se da adopção dos métodos das ciências 

exactas às ciências sociais, de maneira a encontrar e deduzir uma relação de 

causalidade. Desta forma, potencia a construção científica através de uma perspectiva 

de aceitação e rejeição das hipóteses, ou seja, é uma constante procura da verdade. A 

rejeição da hipótese levanta dúvidas acerca da validade da teoria, mas a sua aceitação 

não a torna uma verdade absoluta, simplesmente fortalece-a (Blaikie, 2000). A ciência 

é, desta forma, um contínuo de refinação das teorias.  

A segunda procura compreender e explicar os factos que ocorrem na realidade em 

vez de se centrar na procura de relações de causalidade, usando normalmente 

ferramentas de índole qualitativa. Assume uma posição em que o investigador é 

participante no cenário em análise e procura a interpretação dos factos sociais inseridos 

no seu contexto. Enquanto a estratégia indutiva assume uma vertente de generalização 
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dos resultados e adopta uma análise mais descritiva, a estratégia dedutiva envereda por 

um longo caminho de validação e rejeição de hipóteses como forma de construção do 

conhecimento.  

Recentemente, vários estudos têm utilizado modelos mistos, que recorrem a 

ambos os enfoques, beneficiando das vantagens dos dois. Segundo Dornyei (2007), 

desde a década 90 a pesquisa de métodos mistos tem conquistado um espaço cada vez 

maior como uma espécie de terceiro pilar em metodologias. O intuito, de acordo com 

Strauss e Corbin (1998), é continuar valorizando os aspectos quali e quantitativos, mas 

de uma forma interposta. O aspecto qualitativo direcciona o quantitativo, e o 

quantitativo responde ao qualitativo de forma a fechar o círculo.  

No entanto, reconhecendo-se que diferentes métodos de análise são úteis porque 

se dirigem para diferentes tipos de questões, começaram-se a utilizar simultaneamente 

ambos os tipos de técnicas – qualitativas e quantitativas. Por exemplo, Tashakkori e 

Teddlie (1998) fazem referências a estudos em que as técnicas quantitativas e 

qualitativas são usadas sequencialmente ou paralelamente, assumem um estatuto igual 

ou diferencial quando se definem as questões de investigação e são usadas na mesma 

fase ou em fases distintas de um único estudo. Estes investigadores descrevem como é 

que a análise quantitativa permite identificar sujeitos para um estudo qualitativo, como é 

que entrevistas qualitativas podem fornecer elementos adicionais a processos 

identificados através de análise quantitativa, como é que análise qualitativa pode gerar 

hipóteses para estudos quantitativos e como é que se pode recolher simultaneamente 

dados quantitativos e qualitativos. 

A estratégia de investigação assumida neste investigação é próxima da vertente 

positivista/dedutiva, baseada na análise às teorias extraindo-se hipóteses, compostas por 

conceitos susceptíveis de serem operacionalizados e medidos através de variáveis. Ou 

seja, uma investigação objectiva, repetível e comparável, procurando aferir relações de 

causalidade (Bryman, 1984). 

4.2. Universo e Objecto do Estudo. 

Ainda antes de descrever o universo em análise e de explicar o método para o 

identificar, importa agora explicar por que falarei aqui preferencialmente nas 

organizações administrativas do governo e não de organizações burocráticas, como, por 

exemplo, Page e Wright (1999). Para (Weber, 1991, 1921), como vimos, as sociedades 
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modernas assentam em formas burocráticas (hierarquizadas) de organização. Isto é algo 

que marca todas as instituições sociais e políticas e não apenas a administração pública  

(Page, 1985: 79). Neste sentido, será mais útil para a ciência de administração falar 

preferencialmente de elite administrativa, como defende Armstrong (1973:6), e não de 

elite burocrática, porque a expressão “administração” remete-nos, estrita e formalmente, 

para as actividades da administração do Estado, enquanto o fenómeno burocrático é 

comum a todos os centros de poder: não só públicos, mas também empresariais e 

religiosos. Foi também esta a opção Bekke e Meer : «Usando o conceito de sistemas 

administrativos em vez de, por exemplo, o conceito mais conhecido da burocracia, 

podem ser evitados alguns equívocos» (2001:3).  

Quando falamos de administração pública falamos do «complexo de pessoas 

colectivas, entidades e órgãos que compõem a administração pública», na definição de 

Vital Moreira (2001:39). Trata-se de uma organização que pressupõe, portanto a 

existência de várias estruturas nas quais actuam (e as quais condicionam) as elites 

políticas e administrativas. Neste estudo só contam as elites e os funcionários da 

administração do Estado, excluindo-se deste conceito os dirigentes da administração do 

topo no VI governo Constitucional timorense. 

Em Timor Leste, como é próprios dos estados modernos, as elites de 

administração do Estado actuam no âmbito dos ministérios. Os departamentos 

ministeriais são o núcleo privilegiado de actuação neste universo de análise. Por isso, o 

objecto neste investigação é conjunto das instituições públicas do VI Governo 

constitucional timorense que possui unidades orgânicas dedicadas aos ministérios do 

governo timorense, nomeadamente os departamentos ministeriais. É aí que se 

encontram instituições analiticamente relevantes para a discussão neste trabalho de 

investigação: Os ministérios e, dentro deles, os diferentes serviços e organismos da 

administração (directa e indirecta, central e desconcentrada) do Estado. Há vários tipos 

de ministérios e a sua organização interna obedece, basicamente, a uma tipologia 

comum. Classificamos aqui os ministérios em quatro tipos: políticos, económicos, 

sociais e técnicos como já foram referidos no capítulo III.  

As organizações públicas do VI Governo constitucional timorense foram 

escolhidas para o universo do estudo porque, para além das razões apontadas no 

exposto, são unidades organizacionais, prontamente acessíveis, nas quais a liderança 

formal está bem definida. A gestão de topo dos ministérios do VI Governo 

constitucional timorense é constituída pelo 16 Ministérios, 12 vice ministérios, 26 
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Secretários de Estado, com um número de funcionários no total de 16.526, 57 cargos de 

direcção geral, 21 cargos de inspecção-geral, 156 cargos de direcção nacional, 103 

cargos de direcção distrital, 476 cargos de departamentos, e 211 cargos de secções.  

Pelo exposto durante a revisão da literatura sobre a eficácia organizacional e sobre 

a cultura organizacional fica claro que, de entre os constituintes estratégicos, o inquérito 

deveria ser dirigido à coligação interna dominante, ou seja, à gestão de topo das 

instituições a estudar. De facto, frequentemente, a gestão de topo é a responsável pela 

cultura organizacional mas, mesmo no caso de o processo ser conduzido por outros 

autores, nomeadamente, planeadores, consultores externos ou, ainda, outros membros 

da organização; a gestão do topo tem conhecimento não só do processo da cultura 

organizacional, mas também da eficácia da sua organização.  

Por outro lado, a escolha dos representantes formais da coligação dominante 

justifica-se, segundo Cameron (1978), por ser difícil identificar líderes informais ou 

personalidade carismáticas que, no entanto, podem possuir o poder de influenciar a 

direcção organizacional, a alocação de recursos e o funcionamento da organização. Por 

outro lado, para investigadores como Yuchtman e Seashore (1967), a coligação 

dominante é a fonte dos critérios e das medidas desses mesmos critérios o que justifica, 

por si só, a inquirição dos membros da gestão do topo das instituições públicas do VI 

Governo Constitucional timorense e dos dirigentes das respectivas unidades orgânicas.          

4.3. Características da Amostra 

Segundo Iman e Conover, (1983), Natrella (1963) e Spigel (1978), a amostragem 

consiste em escolher as pessoas, empresas ou outras entidades a interrogar de forma a 

serem, tanto quanto possível, representativas da população a estudar. Só nesta 

circunstância os resultados poderão ser generalizados ao universo. Por isso, Kotler e 

Armstrong (1991) afirmam que no processo de amostragem, o universo e a dimensão da 

amostra devem ser conhecidos para, de seguida, definir o critério de escolha dos 

indivíduos a inquirir. Para estes investigadores, na amostragem aleatória simples ou 

método probabilístico, cada uma das unidades de amostragem que constituem a 

população, tem igual probabilidade de ser seleccionada e, consequentemente, fazer parte 

da amostra. O processo consiste na selecção de determinado número de unidades 

retiradas aleatoriamente de todo o universo estatístico, abstraindo de qualquer 

conhecimento sobre este. 
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Os membros da gestão das organizações públicas que, em Timor Leste, se 

dedicam ao VI Governo Constitucional, perfazendo um total de 4 Ministérios 

nomeadamente ministério da Administração Estatal, Ministério de Agrícola e Pescas, 

Ministério Solidariedade Social e Ministério dos Transporte e Comunicação. Esses 

ministérios são representativos dos quatro tipos dos ministérios mencionados: políticos, 

económicos, sociais e técnicos, com os números dos funcionários desses 4 ministérios 

no total de (8.979), 19 cargos directores-gerais, 4 cargos inspectores-gerais, 46 cargos 

directores-nacionais, 83 cargos dos chefes de departamentos, como se pode ver no 

Quadro 13.  

 

Quadro 13 – Características de Amostra. 

Ministérios 
Directore

s- gerais 

Inspectores

-gerais 

Directores 

nacionais 

Chefes-

Departament

os 

Total 

Ministério da 

Administração 

Estatal 

6 1 11 20 38 

Ministério de 

Agrícola  

 e Pescas 

1 1 8 20 30 

Ministério da 

Educação 
8 1 17 30 56 

Ministério dos 

Transporte e 

comunicação 

4 1 10 13 28 

N 19 4 46 83 152 

Fonte: Elaboração própria  

4.4. Recolhas de Dados 

Este trabalho de investigação é baseado em dois tipos de dados, nomeadamente, 

dados primários e dados secundários. Estes tipos de dados foram colectados da seguinte 

forma:  

A recolha dos dados primários planeados neste trabalho de investigação foi 

colectada juntos dos funcionários seleccionadas como sujeitos de investigação 
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(inquiridos). Para levar a cabo a recolha de dados primários, foi escolhido o inquérito 

por questionário como procedimento lógico de investigação empírica, uma vez que, 

segundo Kotler e Armstrong (1991), permite a recolha de dados não acessíveis à 

observação. Para além disso, para estes investigadores e para Quivy e Campenhoudt 

(1992), este procedimento apresenta vantagens comparativas face a outros porque 

possibilita a recolha rápida de grande quantidade de informação, faculta a diminuição 

do custo por entrevistado, proporciona uma maior credibilidade à informação recolhida, 

garante o anonimato das respostas, permite quantificar grande multiplicidade de dados e 

proceder a inúmeras análises de correlação. Basicamente a opção pelo questionário em 

detrimento da entrevista acontece porque, segundo Neter et al. (1982), Iman e Conover 

(1983), Kotler & Armstrong (1991) e Quivy & Campenhoudt (1992),  o questionário 

enviado pelo correio evita a interacção pessoal com o entrevistador e, por essa via, evita 

a influência que as opiniões do entrevistador, eventualmente, possam vir a ter sobre as 

respostas dos inquiridos. Por essa razão, segundo Azevedo e Azevedo (1994), esta 

opção implica grande esforço no arranjo gráfico do questionário, na clareza e exactidão 

das perguntas. No entanto, para Kotler e Armstrong (1991) e Quivy e Campenhoudt 

(1992), o questionário apresenta também algumas limitações, designadamente, a 

diminuição da taxa média de resposta e a existência de pouco controlo sobre a amostra. 

Outras desvantagens como, por exemplo, a exclusão de pessoas que não sabem ler e 

escrever, a inexistência de garantia sobre a qualidade do seu preenchimento, a 

superficialidade das respostas motivada pela incompreensão da pergunta, entre outros 

problemas.  

Segundo Costa (2012), as perguntas que integram um inquérito podem ser 

perguntas fechadas – que consideram um conjunto de categorias de resposta fechada, 

circunscrevendo as opções de resposta, e abertas – que permitem uma resposta livre em 

relação ao conteúdo, ainda que, em relação à sua dimensão, possa ser previamente 

estabelecido um limite para a resposta no formulário. Para  Grawitz (1976), Cervo & 

Berbeian (1983), Markoni & Lakatos (1988) e Azevedo & Azevedo (1994), as 

perguntas podem ser abertas ou fechadas consoante possibilidade e liberdade de 

resposta. De facto, nas questões abertas, o inquirido é livre de responder como desejar, 

tanto do ponto de vista do conteúdo como da forma da resposta, expressando a sua 

opinião dentro do âmbito da pergunta. Este tipo de perguntas é, segundo Kotler e 

Armstrong (1991) mais útil em pesquisas exploratórias, uma vez que dá origem a 

respostas de difícil classificação e codificação para posterior tratamento estatístico. Por 
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esta razão, neste trabalho da investigação, este tipo de perguntas será evitado dentro do 

possível. Por seu lado, Grawitz (1976), Cervo & Berbeian (1983), Markoni & Lakatos 

(1988), Azevedo & Azevedo (1994), sugerem que as perguntas fechadas são redigidas 

para que o entrevistado possa escolher dentro de um número limitado de respostas. Para 

Fernandes (1994), as perguntas semi-abertas permitem ultrapassar algumas limitações 

inerentes às perguntas fechadas porque contemplam a hipótese do inquirido se situar 

fora do leque das possibilidades de resposta. No entanto, segundo Ghiglione e Matalon 

(1992), apenas uma percentagem residual dos inquiridos especifica outras respostas para 

além daquelas, previamente, propostas. Efectivamente, a esmagadora maioria dos 

indivíduos restringe-se às hipóteses de resposta previstas, mesmo que estas não 

correspondam, exactamente, à sua opinião. As perguntas fechadas permitem, segundo 

Silva e Pinto (1986), fazer uso de escalas que permitem estudar gradações nas respostas 

às perguntas e são, normalmente, usadas na avaliação de atitudes. Segundo Kotler e 

Armstrong (1991), Quivy & Campenhoudt (1992) e Patton (1990) o questionário 

estruturado é uma técnica de investigação que contem um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito aos inquiridos, formuladas e ordenadas, 

antecipadamente, tendo por objectivo o conhecimento de opiniões, crenças, valores, 

interesses e comportamentos. Ou seja, segundo Ghiglione e Matalon (1992), o inquirido 

é chamado a escolher de entre uma série de hipóteses que melhor exprimem a sua 

realidade. Neste contexto, o investigador tem de ter uma ideia exacta dos dados que 

quer obter, mas não tem liberdade para modificar ou alterar o questionário, previamente 

fixado e normalizado. O inquérito às organizações públicas no âmbito dos ministérios 

no VI Governo Constitucional Timor Leste desenvolvido para a recolha de dados neste  

investigação pode ser apreciado no anexo a este tese. Estes inquéritos variam 

ligeiramente, uma vez que o inquérito à organização irá ser adaptado de forma a poder 

ser administrado, igualmente, aos dirigentes da administração. Cada inquérito é 

composto por quatro grupos de perguntas, designadamente, sobre o inquirido, sobre as 

características da organização, sobre a eficácia organizacional e sobre a cultura 

organizacional em anexo.   

Dados secundários serão obtidos através da pesquisa das várias fontes e arquivos 

nas organizações, tais como documentos organizacionais, notas e relatórios que estão 

disponíveis nas várias secções e unidades dentro da organização, bem como outras 

informações relevantes a partir da unidade ou secção em questão. 
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4.5. Operacionalização dos conceitos e variáveis  

De uma forma geral, segundo Cameron (1986a), nos estudos empíricos, a eficácia 

organizacional é a variável dependente definitiva. Por seu lado, a cultura organizacional 

é umas dos factores da gestão que mais influente exerce sobre a eficácia organizacional. 

Precisamente, é neste contexto que o presente trabalho de investigação se situa na 

medida em que pretende estudar-se a relação entre a eficácia organizacional (variável 

dependente) e as características da cultura organizacional (variáveis independentes). 

Por isso nesta investigação consiste em dois grupos de variáveis, O primeiro 

grupo é constituído por variáveis independente com o símbolo X, enquanto às variáveis 

dependentes é dado o símbolo Y. 

Variável independente X: Cultura organizacional  

De acordo com Schein (1992, 2004, 2009), Cultura organizacional são todos os 

tipos de valores, princípios, pressupostos, regras ou normas que orientam o 

comportamento dos indivíduos e grupos de funcionários dentro da organização. A 

cultura organizacional é consubstanciada nos seguintes sete indicadores: (1) Relações 

com o ambiente (2) Natureza da realidade e da verdade (3) A natureza da natureza 

humana (4) A natureza da actividade humana (5) A natureza das relações humanas (6) 

A natureza do tempo e (7) A natureza do espaço. 

a. A natureza da relação com o ambiente inclui: a forma como os membros da 

organização interagem com o ambiente; o papel da organização na sociedade 

através dos serviços prestados; ponto de vista sobre questões ambientais 

relevantes; posição organizacional no ambiente - para dominar ou ser dominado.  

b. A essência da realidade e da verdade é composta por: verdade factual e 

objectiva; procurado e identificado; dimensões de realidade física e social; 

critérios da verdade segundo a tradição dogma, moral ou religião; a opinião dos 

sábios; o processo legal; a resolução de conflitos; e testes científicos. 

c. Os seres humanos e a sua natureza são questões complexas e, portanto, existem 

diferentes abordagens que os tentam explicar, mas o que importa é que uma 

organização comporta suposições sobre o que significa ser humano, os instintos 

e o comportamento que este deveria ter. 

d. A natureza da actividade humana: analisa os pressupostos básicos de cultura 

sobre o trabalho e lazer. Também busca reconhecer como são compreendidas as 

relações de trabalho. O ser humano é pró activo, busca a harmonia ou é reactivo? 
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A organização do trabalho e a relação entre pensar e fazer as tarefas, igualmente 

serão apreciadas. Uma questão fundamental é: as actividades desempenhadas 

ocorrem de modo mecânico e dissociado ou integradas, proporcionando a 

aprendizagem.  

e. A natureza das relações humanas refere-se aos pressupostos sobre a natureza 

humana, a conduta adequada e a dimensão das relações interpessoais, que vão 

desde a análise do indivíduo em relação ao desempenho do grupo, o grau de 

participação das pessoas na organização (a autocracia, o paternalismo, a 

democracia, a participação, a delegação e a abdicação), e as características dos 

papéis das relações humanas, de acordo com a cultura em que residem (a 

emoção, a divulgação das relações, a universalidade contra a particularidade, o 

individualismo versus colectivismo). 

f. A natureza do tempo – ele pode ser interpretado com várias abordagens, tais 

como a orientação para o passado, o presente e/ ou futuro, sob a perspectiva do 

tempo sincronizado e do tempo sequencial, do planeado versus o que tem que 

acontecer, e segundo as unidades de tempo. 

g. A natureza de Espaço - o espaço pode ser visto como distância física e posição 

comum com significado simbólico social. Mesmo a linguagem corporal, 

incluindo gestos e poses, pode ser uma das maneiras mais subtis de expressar o 

que sentimos ou a maneira como interagimos com outras pessoas. 

Estes sete indicadores de cultura organizacional podem ser avaliados através do 

inquérito por questionário, conforme descrito no quadro seguinte: 
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Quadro 14 – Dimensões, Variáveis (Itens) e Números das Perguntas de Cultura 

Organizacional 

Autores Dimensões Variáveis/Itens Números 

das 

Perguntas 

Cultura Organizacional 

 

Kluckhohn(1965) e 

Schein(1987,1992,2004,2005) 

1. Relação de 

Organização 

com seu 

Ambiente 

1.1. A qualidade da interacção 

organizacional com o seu ambiente 

interna. 

1.2. A urgência do papel 

organizacional em atender às 

necessidades do ambiente. 

1.3. O nível da relevância do 

impacto do ambiente com a 

organização. 

1.4. O nível de domínio da 

organização ao seu ambiente. 

1.5. O nível de submissa da 

organização ao seu ambiente. 

1.6. A relação harmonia da 

organização com o seu ambiente. 

1-6 

2. Natureza da 

Realidade e da 

Verdade 

2.1. A essência da realidade e da 

verdade objectiva. 

2.2. A essência da realidade e da 

verdade subjectiva. 

2.3. As dimensões de realidade 

física e sociais na tomada de 

decisão; a verdade derivada; Ao 

dogma puro (tradição). 

2.4. A verdade derivada ao critério 

pragmático (Dogma, moral ou 

religião). 

2.5. A verdade derivada ao 

Processo legal. 

7-14 
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2.6. A verdade derivada a 

Resolução de conflitos. 

2.7. A verdade derivada ao método 

científica (Testes científica). 

3.Natureza 

Humana 

3.1. A força de trabalho e a 

obediência dos funcionários em 

troca de recompensas económicas. 

3.2. A realização do bem-estar 

psicológico ou social dos 

funcionários na organização. 

3.3. A essência da auto-realização 

e sentimento de auto-estima dos 

funcionários no seu trabalho. 

3.4. A natureza do ser humano na 

organização Considera; Bom, 

Neutro e Mau. 

15-19 

4. Natureza de 

actividade 

humana 

4.1. A natureza das actividades 

desenvolvidas pelo funcionário - 

tende à satisfação das necessidades 

básicas, ou sejam susceptíveis de 

satisfazer as necessidades de auto-

realização. 

4.2. O grau das suposições das 

actividades dos funcionários - a 

partir de ignorar todas as 

suposições, ate à atenção nas 

suposições da realidade do seu 

ambiente. 

4.3. O grau de vivacidade dos 

funcionários passivo /activo. 

4.4. A orientação de fazer na 

organização foca na tarefa, na 

eficiência e na descoberta.  

20-25 
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4.5. A orientação de ser como a 

organização busca sobreviver e 

adaptar se às realidades externas. 

4.6. A orientação de ser e de fazer 

são orientações intermediária dos 

funcionários deve alcançar uma 

perfeita união com seu ambiente. 

5. Natureza das 

relações 

humanas 

5.1. Autocracia ou paternalismo 

5.2. Democracia ou participação 

5.3. Delegação ou abdicação 

5.4. A relação entre chefia e 

funcionários ênfase na 

intermediação ou integração. 

5.5. A natureza dos 

relacionamentos dos funcionários 

se foca na resolução dos conflitos 

de poder. 

5.6. As relações dos funcionários 

na organização residem na 

universalidade, e colectivismo. 

5.7. Características dos 

relacionamentos entre papéis dos 

funcionários na organização 

residem no individualismo ou 

particularidade. 

26-32 

6. Natureza do 

Tempo 

6.1. O nível de organização 

orientada no presente (como fazer 

as coisas imediatamente). 

6.2. A organização orientada no 

passado (como as coisas costumam 

ser). 

6.3. A organização orientada no 

futuro (próximo ou distante). 

33-36 
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6.4. A orientação do tempo 

"monocrônico" (tempo sequencial, 

tempo de relogio) e "policrônico" 

(sincronização de actividade) na 

organização. 

7. Natureza do 

Espaço 

7.1. A visão dos funcionários sobre 

a natureza do espaço - pode ser 

visto como distância física e 

posição comum com significado 

simbólico social. 

7.2. A tendência de uma distância 

na orientação de espaço mais 

comunitário (policrônico) visando 

a uma proximidade social e física. 

7.3. A linguagem corporal, gestos e 

poses, é uma das maneiras mais 

subtis de expressar o que sentem e 

a maneira de interagir com outras 

pessoas são comportamentos 

humanos dos funcionários. 

37-39 

Fonte: Elaboração própria  

 

Variáveis Dependente: Eficácia Organizacional 

Para perceber que dimensão da eficácia organizacional prepondera nas 

organizações públicas do VI Governo constitucional timorense usa-se uma versão, 

ligeiramente, modificada da desenvolvida por Quinn e Spreitzer (1991). De facto a 

versão usada por Kalliath et al. (1999) contém, igualmente, quatro elementos de forma a 

permitir a medição de cada uma das quatro dimensões de eficácia contidas no Modelo 

dos Valores Competitivos. Neste contexto, a previsibilidade dos resultados, a 

estabilidade e continuidade, a ordem e confiança são apanágio da dimensão do processo 

interno. A participação e discussão abertas, as ideias e preocupações dos empregados, 

as relações humanas, trabalho de equipa e coesão e moral são elementos centrais da 

dimensão das relações humanas. A dimensão do sistema aberto caracteriza-se pela 

inovação e mudança, pela criatividade na resolução de problemas, pela decentralização 
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e pela abertura a novas ideias. Por fim, Kalliath et al. (1999) consideram que a procura 

de resultados de excelência e qualidade; a apresentação de resultados tangíveis; o 

cumprimento de objectivos, previamente, definidos; e a motivação dos empregados para 

darem o melhor de si são preocupações dos gestores de topo das organizações que 

gravitam em torno da dimensão dos objectivos racionais. Na mesma linha, (Quinn e 

Rohrbaugh, 1981; Walton e Dawson, 2001) consideram dezassete critérios dos trinta 

usados, inicialmente, por Campbell (1977) que Pounder (1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 

2001 e 2002) adapta nas organizações públicas. Precisamente no quadro 15 apresentado 

na página seguinte podem ver-se os critérios relativos a cada uma das dimensões de 

eficácia organizacional do modelo dos valores competitivos. Os critérios são 

acompanhados pela sua definição de acordo com Pounder (1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 

2001 e 2002). Como se pode ver, a dimensão política de eficácia não se constitui como 

um dos quadrantes do Modelo dos Valores Competitivos. Efectivamente, a dimensão do 

poder e da política e, por conseguinte, o poder relativo de cada um dos grupos de 

interesses encontra-se disperso pelos diferentes quadrantes do modelo, o mesmo é dizer, 

pelas diferentes dimensões de eficácia organizacional. 

Quadro 15 – Critérios de Eficácia Organizacional Aplicáveis nas 

Organizações Públicas 

Dimensão Critérios Aspecto Comportamental 

Processo 

Interno 

Estabilidade e controlo Controlar o fluxo de trabalho 

Influenciar os comportamentos dos 

membros da organização 

Gestão da informação e 

comunicação 

Manter a estabilidade e 

continuidade da organização 

Distribuir informação confiável e 

atempada aos membros da 

organização 

Relações 

Humanas 

Desenvolvimento dos recursos 

humanos 

Compreender as necessidades dos 

membros da organização 

Contratar, formar e desenvolver os 

membros da organização 

Coesão e moral Permitir a participação pessoal na 

tomada de decisão 
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Promover a moral, as relações 

interpessoais, o trabalho de equipa e 

o sentimento de pertença dos 

membros da organização 

Sistema 

Aberto 

Crescimento aquisição de recursos Assegurar apoio externos 

Adquirir recursos e aumentar o seu 

volume 

Adaptabilidade e flexibilidade Aumentar o volume de recursos ao 

dispor da organização 

Adaptar ou alterar, rapidamente, a 

estrutura, os programas e os cursos 

para fazer 

face às mudanças do meio 

Objectivos 

Racionais  

Produtividade e eficiência Verificar a quantidade ou volume 

de produção/serviços 

Controlar os custos da operação 

Planeamento/definição de objectivos Definir metas e objectivos 

Planear o futuro de forma 

sistemática/sistémica  

 Qualidade Assegurar a qualidade dos 

produtos/serviços 

Poder e 

Política 

Satisfação dos interesses  

dos constituintes 

Satisfazer os interesses dos 

constituintes mais poderosos (ex.: 

dirigentes) 

Satisfazer os interesses dos 

membros da organização  

Satisfazer os interesses da coligação 

externa (ex. agentes externos 

diversos) 

Fonte: Adaptado de Pounder (1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2001 e 2002). 

 

Efectivamente, no quadrante inferior esquerdo, correspondente á dimensão do 

processo interno, a coligação dominante da organização é constituída, segundo Leyes 

(2001), pelo ápice estratégico, designadamente as elites da administração do Estado que 



145 

atuam no âmbito dos ministérios; Directores-gerais, Inspectores-gerais, Directores 

nacionais, Directores distritais e Chefes departamentais. No quadrante superior 

esquerdo, correspondente a relação à dimensão das relações humanas, o grupo de 

interesse a levar em consideração é constituído pelos trabalhadores, designadamente, o 

pessoal administrativo e outro pessoal excepto os especialistas. O quadrante superior 

direito, correspondente à dimensão do sistema aberto, confere especial relevância aos 

grupos de interesses externos à organização mas com interesses nela, nomeadamente, o 

estado, a comunidade, as ordens profissionais, os fornecedores, entre outos. Por fim, o 

quadrante inferior direito, correspondente à dimensão dos objectivos racionais, engloba 

as instituições do governo nas quais a organização burocrática profissional de 

Mintzberg (1996) prepondera e, como tal, o poder é do domínio dos especialistas. 

Para medir os valores dos factores da cultura organizacional, juntamente com a 

eficácia organizacional utilizaremos escalas de Likert. Este instrumento está previsto 

para servir uma variedade de itens, perguntas preparadas para os inquéritos com cinco 

opções de resposta: (5) Muito alta, (4) Alta, (3) Moderada, (2) Baixa, e (1) Muito baixa.  

A resposta neutra não é usada com a intenção de captar a realidade enfrentada por cada 

entrevistado. O método de medição é definido da seguinte forma: declaração tendência 

positiva com a pontuação mais alta dada à opção das respostas concordo totalmente ou 

muito alto (5), enquanto a pontuação mais baixa é dada às opções de resposta discordo 

totalmente ou muito baixo (1). 

Alem dos critérios de avaliação na eficácia organizacional mencionada no quadro 

15 exposto. Solicita-se também aos inquiridos que, de entre os itens relativos às 

características organizacionais apresentadas no quadro 16 seguinte, nomeadamente, os 

atributos dominantes, a vinculação, a estrutura da organização, a orientação, o estilo de 

liderança, a ênfase estratégica, a distribuição do poder e a cultura organizacional, 

escolham aqueles que melhor a descrevem. 

  



146 

Quadro 16 - Características Organizacionais Associadas às Dimensões de 

Eficácia Organizacional Contidas no Modelo dos Valores Competitivos 

Dimensão Process

o Interno 

Relações 

Humanas 

Sistema 

Aberto 

Objectiv

os Racionais 

Quadrante Inferior 

esquerdo 

Superior esquerdo Superior direito Inferior direito 

Atributos 

dominantes  

Ordem, regras 

e regulamentos, 

uniformidade 

Coesão, 

Participação, 

Trabalho de 

equipa   

Empreendedorismo, 

criatividade, 

adaptabilidade 

Competitividade, 

prossecução de 

objectivos 

Vinculação  Regras, 

políticas e 

procedimentos  

Lealdade, 

tradição, coesão 

interpessoal 

Empreendedorismo, 

flexibilidade  

Orientação para 

os objectivos 

Estilo de 

liderança  

Coordenador, 

administrador 

Mentor, 

facilitador, figura 

paternal 

Empreendedor, 

inovador, arrojado   

Decisor, 

orientado para a 

realização   

Cultura Baseada na 

hierarquia  

Baseada no grupo Baseada no 

desenvolvimento 

Baseada na 

racionalidade 

Ênfase 

estratégica   

Estabilidade, 

produtividade, 

operações   

Desenvolvimentos 

dos recursos 

humanos, moral, 

compromisso 

Inovação, 

crescimento, novos 

recursos  

Vantagem 

competitiva e 

preponderância 

no mercado 

Orientação  Processos 

internos  

Pessoas  Aquisição de 

recursos  

Realização dos 

objectivos  

Distribuição 

do poder  

Dirigentes  Pessoal excepto 

especialistas  

Agentes externos Especialistas 

Estrutura da 

organização 

Centralizada e 

burocrática  

Centralizada e 

orgânica 

Decentralizada e 

orgânica  

Decentralizada e 

burocrática  

Fonte: Duncan (1972), Robbins (1990), Zammuto & O´connor (1992), Deshpande et al. (1993), Altschuld 

& Zheng (1995), Bilhim (2004), Kalliat et al. (1999), Pounder  (1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2001, 

2002), Goodman et al. (2001) e Leisen et al. (2002). 

 

Deshpande et al. (1993) e Leisen et al. (2002) ressaltam que em instituições 

burocráticas profissionais, a competitividade e a prossecução de objectivos são atributos 

dominantes. De facto, a orientação para a realização dos objectivos e para a competição, 

a ênfase estratégica colocada na vantagem competitiva e na preponderância do mercado 

deveriam da cultura baseada na racionalidade que é partilhada pelos membros da 
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organização incluindo os líderes. Neste contexto de acordo com Miles e Snow (1978), 

os líderes assumem o papel de analistas que pensam e planeiam dentro do paradigma 

definido pela escola do planeamento. Por essa razão, as organizações usam estratégias 

de enfoque que, segundo Porter (1986), permitem concentrar a sua actividade no serviço 

de determinado nicho de mercado adoptando a liderança pelos custos ou diferenciação 

como estratégia de posicionamento nesse nicho. Esta abordagem ao planeamento 

estratégico designa-se, segundo Ackoff (1981), de abordagem pré-activa na qual a 

organização se prepara para o futuro sem, no entanto, o conceber ou fazer acontecer. 

Para Duncan (1972), a estrutura organizacional decentralizada destas instituições deriva 

da dispersão do poder pelos especialistas. Por sua vez, esta contribui para que, segundo 

Mintzberg (1996), as decisões emanadas pelos órgãos colegiais não sejam, 

frequentemente, tomadas atempadamente. 

4.6. Tratamento e Análise     

A informação recolhida irá ser organizada numa base de dados. A técnica de 

análise de dados utilizada é a de análise estatística multivariável. Os dados serão 

analisados através de métodos quantitativos.  

Os critérios de qualidade são objectivistas e incluem validade de constructo 

(operacionalização de conceitos), validade interna (inferência de causalidade), validade 

externa (generalização), fiabilidade (homogeneidade de resultados de investigação 

independente do investigador ou de investigação) e simplicidade (homogeneidade de 

níveis de análise e simplicidade geral do trabalho de investigação). 

4.7. Conclusão de Capítulo 

Este trabalho de investigação visa o estudo da relação entre as variáveis 

explicativas relacionadas com as características de cultura organizacional e a variável 

explicada, ou seja, a eficácia organizacional. Como tal, no que diz respeito ao estudo da 

eficácia organizacional optou-se por usar como base de trabalho os estudos 

desenvolvidos por Cameron (1978), Quinn & Rohrbauh (1981, 1983), Pounder (2002) e 

Goodman et. al. (2001), uma vez que por um lado, se evita a confusão em torno do 

conceito; e, por outro, aproveitam-se os poucos trabalhos existentes acerca da eficácia 

organizacional no contexto das organizações públicas. O contributo de Cameron (1978) 

permite avaliar a eficácia organizacional relativamente ao domínio da motivação e ao 

domínio da adaptação externa com recurso a indicadores gerados pela coligação interna 
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dominante. Por seu lado, Pounder (2002) e Goodman et. al. (2001) permitem, dentro do 

paradigma definido pelo Modelo dos Valores Competitivos de Quinn e Rohrbauh 

(1981, 1983), perceber que dimensão prepondera neste sector de actividade. Como foi 

oportuno referir, a evidência empírica parece apontar no sentido da dimensão racional 

prevalecer sobre as outras. Mas, mesmo que isso suceda, não implica que as 

organizações/unidades orgânicas não possuam características próprias de 

organização/unidades orgânicas que gravitam em torno de outras dimensões de eficácia. 

Relembre-se que a dimensão dos objectivos racionais encerra, em si mesma, 

características quer da dimensão do processo interno quer da dimensão dos recursos 

humanos. Efectivamente, as organizações que se inserem na dimensão racional de 

eficácia são organizações burocráticas profissionais cuja estrutura é 

descentralizada, ou seja, o poder está diluído pelos profissionais, o que influencia o 

modelo de gestão que, por essa razão, assenta na colegialidade. Por essa razão, usam o 

planeamento e a definição dos objectivos como as ferramentas que lhes permitem fazer 

face ao futuro, isto é, o planeamento estratégico é abordado de uma forma pré-activa. 

As organizações públicas são lideradas por dirigentes que se assumem como decisores 

que encaram o processo de planeamento estratégico dentro do paradigma analítico.  

A descrição do objecto do estudo, ou seja, as organizações públicas no VI 

Governo Constitucional timorense faculta o conhecimento de características específicas 

deste sector de actividade a ter em conta no desenho do estudo empírico. Depois deste 

primeiro passo, interessa conhecer aquilo que tem sido feito para abordar o tema da 

eficácia organizacional neste contexto específico. O terceiro passo, ou seja, a 

abordagem sistémica/teórica à cultura organizacional nas organizações públicas permite 

a reunião das condições necessárias e suficientes ao desenho do estudo empírico, ou 

seja, à elaboração do inquérito à organização e do inquérito às unidades orgânicas nas 

organizações públicas. Por fim, tendo por base o universo das organizações públicas nos 

ministérios do VI Governo Constitucional timorense que constam no quadro 13 referido 

nas características da Amostra no capítulo IV, elabora-se uma lista dos cargos de cada 

um dos membros de topo da gestão das organizações públicas que, em Timor Leste, se 

dedicam ao VI Governo Constitucional timorense, perfazendo um total de 4 Ministérios 

nomeadamente ministério da Administração Estatal, Ministério de Agricultura e Pescas, 

Ministério da Educação e Ministério dos Transportes e Comunicação. Estes ministérios 

são representativos dos quatro tipos dos ministérios mencionados: políticos, 

económicos, sociais e técnicos, com os números de cargos desses 4 ministérios 
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nomeadamente; 33 cargos directores-gerais, 4 cargos inspectores-gerais, 44 cargos 

directores-nacionais, 41 cargos directores-distritais e 246 cargos dos chefes de 

departamentos. 

Depois de construída a ferramenta da investigação e da mesma ser administrada, 

directamente distribuída, por contacto pessoal, o capítulo seguinte dá conta da 

informação recolhida, do tratamento estatístico dos dados, bem como da análise dos 

resultados. 
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CAPÍTULO V – APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS 

RESULTADOS  

5.1. Recolha e Organização dos Dados 

Após a recolha e a organização dos dados, é possível realizar a necessária análise 

e apresentação dos resultados. No capítulo anterior descreveu-se o objecto do estudo, ou 

seja, o conjunto das instituições públicas que fazem parte integrante dos ministérios do 

VI Governo Constitucional timorense; investigou-se a eficácia organizacional (variável 

dependente) no contexto das organizações públicas nos ministérios do governo e 

propôs-se cultura organizacional (variável independente) como explicação para a 

eficácia das organizações públicas; e, por fim, fez-se o desenho do estudo empírico que, 

na prática, se traduziu na elaboração do inquérito a administrar aos dirigentes das 

organizações públicas.  

Este capítulo é dedicado à apresentação e análise dos resultados com a descrição 

do tratamento estatístico dos dados recolhidos pelos inquéritos. Por isso, no primeiro 

ponto deste capítulo expõem-se os métodos e técnicas estatísticas usadas no tratamento 

da informação recolhida através do inquérito por questionário administrado 

directamente aos dirigentes dos ministérios pesquisados. 

Na fase seguinte, no ponto 5.2, faz-se a caracterização da amostra com recurso a 

dados pessoais como o grau académico, o cargo desempenhado, a idade e o género; e a 

dados das organizações como a dimensão, atributos dominantes, vinculação, estrutura 

orgânica, orientação, estilo de liderança, ênfase estratégica, cultura e distribuição do 

poder.  

No ponto 5.3, estuda-se a eficácia organizacional das organizações públicas no VI 

Governo Constitucional timorense. Aqui apresentam-se os resultados do tratamento 

estatístico dos dados que traduzem a percepção dos inquiridos relacionados com os 

aspectos comportamentais que definem as diferentes dimensões de eficácia 

organizacional e os critérios de eficácia no domínio da motivação e no domínio de 

adaptação externa. 

Seguidamente, no ponto 5.4, neste capítulo, apresentam-se os resultados 

referentes às percepções, por parte dos inqueridos, acerca da importância da visão dos 

gestores sobre a cultura organizacional nas suas organizações. Apresentam-se 

igualmente resultados reveladores da importância dos aspectos comportamentais da 

cultura organizacional por parte de cada um dos gestores da organização nos ministérios 
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do VI Governo Constitucional timorense, nomeadamente: A relação da organização 

com o seu ambiente; a natureza da realidade e da verdade; a natureza humana; a 

natureza da actividade humana; a natureza das relações humanas; a natureza do tempo; 

e, finalmente, a natureza do espaço. 

Por fim, no ponto 5.5., apresentam-se os resultados que respondem à questão 

principal deste trabalho de investigação, designadamente, se a cultura organizacional 

influencia, positivamente, a eficácia organizacional das organizações públicas dos 

ministérios no VI Governo Constitucional timorense. 

 

5.1. Tratamento Estatístico dos Dados  

Para levar a cabo o tratamento estatístico dos dados recorreu-se ao uso do IBM 

SPSS Estatistics versão 23.0. (Statistical Package for Social Sciences) por ser adequado 

aos objectivos do estudo.  

Para operacionalização das 144 variáveis procedeu-se conforme descrito no anexo 

I. A maioria das variáveis são quantitativas, na medida em que identificam alguma 

qualidade, categoria ou característica susceptível de ser medida e classificada. Daí o 

tratamento estatístico dos dados recolhidos com recurso aos métodos de Estatística 

Descritiva, Análises de Consistência Interna de Escalas, Análise Factorial, Modelo de 

Regressão. 

Em termos de Estatística Descritiva apresentam-se, para as variáveis de 

caracterização, as tabelas de frequências e gráficos ilustrativos das distribuições de 

valores verificadas. 

As variáveis medidas em escala de Likert foram analisadas através das categorias 

seleccionadas, apresentando-se alguns dados relevantes, abordados por Guimarães e 

Sarsfield Cabral (2010), como: 

• Os valores médios obtidos para cada questão (para as questões numa escala de 1 

a 5, um valor superior a 3 é superior à média da escala). 

• Os valores do desvio padrão associados a cada questão que representam a 

dispersão absoluta de respostas a cada questão. 

• O coeficiente de variação, que ilustra a dispersão relativa das respostas: quanto 

maior, maior é a dispersão de respostas. 

• Os valores mínimos e máximos observados. 

• Gráficos ilustrativos dos valores médios das respostas dadas às várias questões. 
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De acordo com Anastasis (1990) e DeVellis (1991), a análise de Consistência 

Interna permite estudar as propriedades de escalas de medida e as questões que as 

compõem. O procedimento utilizado calcula medidas de consistência interna da escala e 

também fornece informação sobre as relações entre itens individuais numa escala. 

O Alfa de Cronbach (Cronbach, 1951) é um modelo de consistência interna, 

baseado na correlação inter-item, sendo o modelo mais utilizado nas ciências sociais 

para verificação de consistência interna e validade de escalas: medindo a fidelidade ou 

consistência interna de respostas a um conjunto de variáveis correlacionadas entre si, ou 

seja, como um conjunto de variáveis representam uma determinada dimensão (Hill & 

Hill, 2002). Quando os dados tiverem uma estrutura multidimensional, o alfa de 

Cronbach será baixo. Se as correlações inter-variáveis forem altas, então há evidência 

que as variáveis medem a mesma dimensão. 

Note-se que um coeficiente de consistência interna de 0.80 ou mais é considerado 

como "bom" na maioria das aplicações de Ciências Sociais e um coeficiente de 

consistência interna entre 0.70 e 0.80 é considerado como aceitável. Em alguns estudos 

admitem-se valores de consistência interna de 0,60 a 0,70, o que segundo a literatura é 

“fraco”. Estes valores são referidos, por exemplo, por Muñiz (2003), Muñiz et al. 

(2005) e Nunnaly (1978). 

A metodologia utilizada para a aplicação da análise fatorial é abordada 

detalhadamente por Stevens (1986) e por Hair et al. (1995). Este método de análise 

fatorial analisa um conjunto de variáveis com o objetivo de verificar se é possível 

agrupar as respostas que são interpretadas de forma idêntica pelos elementos da 

amostra, determinando o seu posicionamento nesse conjunto de variáveis. Se assim for, 

os fatores resultantes da análise estariam associados a um conjunto de variáveis. A 

análise fatorial permite proceder à transformação das variáveis que integram uma escala 

num menor número de fatores: os componentes principais. Para definir qual o número 

de componentes a reter, é necessária uma análise preliminar, aplicando a análise fatorial 

e interpretando os resultados obtidos. 

O modelo de regressão linear múltipla é explicado por Maroco (2011: p. 671-

689). Os modelos de regressão linear múltipla, apresentam duas ou mais variáveis 

independentes, que vão ser usadas para estimar os valores para a variável dependente. 

A fórmula geral do modelo é a seguinte: 

 i=1, 2, ..., n 
Y X X Xi i i p i p i= + + ++ +− −    0 1 1 2 2 1 1,
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Yi é a variável dependente, neste caso, cada dimensão da eficácia organizacional. 

O i representa a observação amostral i em n. 

Xp-1 são as variáveis independentes ou explicativas. No modelo há seis (p-1) 

variáveis explicativas e p parâmetros, correspondentes aos fatores da escala de Cultura 

Organizacional. 

k são os parâmetros do modelo: o parâmetro k indica-nos a variação do valor 

esperado de Y, com o aumento de uma unidade de Xk, quando todas as outras variáveis 

explicativas no modelo permanecem constantes.  

i é o termo aleatório (termo erro ou ainda termo de perturbação), que representa 

todas as variáveis com poder explicativo sobre a variável de interesse que foram 

omitidas pelo modelo. 

Para determinar os estimadores dos parâmetros da regressão, utiliza-se o método 

dos mínimos quadráticos.  

Como se trata de um modelo de regressão linear múltipla, para além da inferência 

para cada um dos parâmetros, é necessário determinar se o modelo é globalmente 

significativo, através de um teste de significância do coeficiente de determinação, (teste 

F), que permite verificar se o modelo de regressão linear múltipla é globalmente 

significativo. Este teste, no entanto, não indica se todas as variáveis são significativas, 

ou quais delas são mais importantes, pelo que se torna necessário aplicar o teste t para 

determinar a significância de cada variável, em particular. 

Qualidade do ajuste linear obtido. O Coeficiente de Determinação (r2) surge como 

uma medida do efeito das variáveis explicativas na redução da variação dos Yi, isto é, na 

redução da incerteza associada à previsão do Yi. De outra forma, o r2 mede a 

percentagem ou a proporção da variação total dos Yi explicada pelo modelo. 

Comparação da qualidade do ajuste linear com dois modelos: Coeficiente de 

Determinação Ajustado (ra
2). Adicionando mais variáveis ao modelo de regressão o r2 

só pode aumentar. Para fazer face a isto, é normalmente sugerida uma medida que se 

ajusta para o número das variáveis independentes no modelo - coeficiente de 

determinação ajustado. O ajustamento efectuado consiste simplesmente em dividir as 

duas somas dos quadrados pelos respectivos graus de liberdade. Este coeficiente pode 

assumir um valor inferior, quando se introduz uma variável explicativa adicional, pois 

uma redução da soma dos quadrados dos erros pode ser compensada com a perda de 

mais um grau de liberdade no denominador n-p. 
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Os modelos de regressão devem cumprir determinados pressupostos, cuja 

verificação valida os modelos desenvolvidos. Deste modo, torna-se necessária a 

concretização de testes estatísticos, que incluem análise gráfica de resíduos, estudo da 

multicolinearidade (correlação entre variáveis independentes), análise da 

homocedasticidade (variância constante dos termos de erro) e medida da auto-

correlação, com o objetivo de validar os modelos. 

Finalmente, importa verificar o pressuposto da ausência de multicolinearidade, em 

que o factor de inflação da variância (FIV) é uma medida da multicolineariedade, que 

contabiliza a inflação sofrida pela variância dos coeficientes de regressão estimados, 

provocada pela correlação entre variáveis. Pode ser demonstrado que este fator, para 

uma variável k, é: 

( ) ( ) 12
1

−

−= kk
rFIV   k = 1, 2, …, p-1 

onde 
2

kr  corresponde ao coeficiente de determinação, quando a variável 

independente k é relacionada, através de um modelo de regressão linear, com as 

restantes (p-2) variáveis independentes. 

Valores elevados do FIV são indicadores de multicolinearidade, considerando-se 

valores superiores a 2 influenciadores das estimativas dos coeficientes de regressão. 

Apresentam-se os FIV para as variáveis utilizadas no modelo e também as tolerâncias 

(inverso do FIV), que se apresentar valores reduzidos inferiores a 0,5, indiciam também 

a existência de multicolinearidade. A multicolinearidade significa que existem variáveis 

independentes muito correlacionadas entre elas, o que provoca que pequenas mudanças 

nos valores dos dados possam conduzir a grandes alterações nas estimativas dos 

coeficientes das variáveis independentes. 

A multicolinearidade significa que existem variáveis independentes muito 

correlacionadas entre elas, o que provoca que pequenas mudanças nos valores dos dados 

possam conduzir a grandes alterações nas estimativas dos coeficientes das variáveis 

independentes.  

5.2. Características da Amostra 

Os dirigentes das organizações públicas que, em Timor-Leste, compõem os 

ministérios no VI Governo Constitucional selecionados, perfazem um total de 152 

indivíduos, constavam de uma lista que foi construída a partir da informação, a cerca 

dos órgãos de gestão, contida nos sítios que estas organizações possuem no internet. 
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Como foi referido no capítulo anterior, antes do inquérito ser enviado pessoalmente, o 

pedido de colaboração dos gestores de topo e dos dirigentes das unidades ministeriais 

foi formalizado através da carta de investigação do orientador junto aos ministros para 

pedir a cooperação neste estudo nos ministérios pesquisados. Para permitir que a 

tramitação do pedido desse entrada nas instituições referidas, fosse despachada e 

chegasse aos inquiridos pessoalmente, optou-se por deixar decorrer um período de cerca 

de 30 dias a partir da data de formalização do pedido referido.  

Decorrido este período, o inquérito foi entregue manualmente a todos os 

elementos da gestão de topo e das unidades, ou seja, dirigentes da administração nos 

ministérios pesquisados. Pelo exposto, todos os membros arrolados nessa lista tinham 

igual probabilidade de responder, pelo que pode afirmar-se que a amostra daí resultante 

é representativa. 

Depois de entregue o inquérito, foram enviadas mensagens por correio 

electrónico, a intervalos regulares da ordem das três semanas, que se prolongaram pelo 

período de três meses. Estas mensagens enviadas por correio electrónico visavam 

relembrar aos inquiridos a importância da sua participação na realização do estudo 

empírico. De facto, nesta fase de elaboração do trabalho, a aportação da experiência e 

dos conhecimentos dos inquiridos acerca dos variáveis investigadas através do 

preenchimento do inquérito torna-se necessária. O procedimento acima descrito 

pretendia captar a atenção dos inquiridos para uma tarefa que, na apertada agenda dos 

gestores de topo das instituições nos ministérios pesquisadas, seria uma tarefa 

secundária. De facto, dos 152 inquéritos enviados, foram recebidos 116 inquéritos 

preenchidos, a que corresponde uma taxa de resposta de 72.2 %. A resposta dos gestores 

de topo e dos dirigentes das unidades ministeriais que constituem o VI Governo 

Constitucional timorense foi, de uma maneira geral, excelente já que, em cada 

subsistema, algumas unidades no ministério pesquisado não viriam a participar na 

realização do estudo empírico. No sentido de melhorar a taxa de resposta optou-se por 

contactar, via telefónica, os membros da gestão de topo e os dirigentes destas unidades 

em falta no sentido de os motivar a responder ao inquérito. Apesar disso, o acesso difícil 

e, por vezes, impossível aos membros da gestão de topo e dirigentes destas unidades 

devido ao barramento das chamadas telefónicas por parte das secretárias de direcção 

aliado a promessas de preenchimento não concretizadas não viriam a permitir a 

melhoria da taxa de resposta. Este facto poderá ter conduzido ao enviesamento dos 

resultados, uma vez que, embora tendo igual probabilidade de resposta, alguns 
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demostraram maior predisposição para responder a este tipo de inquérito. Nesta medida, 

os resultados reflectem as percepções dos gestores do topo e dos dirigentes das unidades 

referidas acerca das variáveis estudadas no contexto das organizações ou unidades que 

dirigem. 

5.2.1 Perfil do Inquirido 

No que diz respeito ao grau académico dos inquiridos, os dados globais apontam 

para a preponderância do grau de licenciatura. Quando analisados os dados em função 

do tipo de gestor verifica-se que grande parte dos dirigentes das unidades ministeriais 

pesquisadas são detentores de licenciatura (59.5%). Por seu lado, o grau de mestrado é 

detido por 17% dos inquiridos, o grau de bacharelato por 20,7% e, finalmente, o grau de 

Ensino secundário por um total de 2,6% inquiridos.  

Quadro 17 - Grau Académico dos Inquiridos 

 Frequência Percentagem 

Ensino secundário 3 2,6 

Bacharelato 24 20,7 

Licenciatura 69 59,5 

Mestrado 20 17,2 

Total 116 100,0 

 

No quadro 18, os resultados globais mostram que a maioria dos inquiridos 

pertence ao género masculino e apenas 25.9% ao género feminino. Apesar da 

desproporção, os resultados não são enviesados, na medida em que, no universo em 

estudo, a proporção dos indivíduos do género masculino e do género feminino é de 74 

% e 26 %, respectivamente.  

Quadro 18 – Género dos Inquiridos 

 Frequência Percentagem 

Masculino 86 74,1 

Feminino 30 25,9 

Total 116 100,0 

 

No que diz respeito à idade dos inquiridos, convém referir que dos 116 

respondentes, todos os inquiridos responderam a esta questão. Destes, o mais jovem 
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possui 25 anos e o mais idoso tem 61 anos. Na amostra, a idade apresenta um valor 

médio de 47,6 anos, com uma dispersão de valores de 16%. Quando analisados os 

dados, segundo o tipo de gestor, verifica-se que os gestores das unidades pesquisadas, 

são mais jovens que os gestores de topo. 

 

Quadro 19 – Idade dos Inqueridos 

 N Média 
Desvio 

Padrão 

Coef. 

Variação 
Mínimo Máximo 

Idade 116 47,6 7,6 16% 25 61 

 

No histograma e diagrama tipo caixa ilustra-se que a distribuição de valores da 

idade se verifica principalmente entre 40 e 60 anos.  

 

Figura 11 -  Histrograma e diagrama distrubução valores de idade. 

 

No quadro 20 verificamos que a amostra é constituída por Inspectores-

gerais (4,35%), Directores Gerais (8,70%), Directores Nacionais (33,04 %) e 

Chefes de Departamentos (53,91%). 

 

Quadro 20 - Distribuição da Amostra por Cargo Desempenhado 

 Frequência Percentagem 

Inspectores-gerais 5 4,3 

Directores Gerais 10 8,7 

Directores Nacionais 38 33,0 

Chefes de Departamentos 62 53,9 

Total 115 100,0 

Verifica-se uma não resposta. 
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5.2.2. Características da Organização 

O quadro 21 mostra os inquiridos das organizações públicas que, em Timor Leste, 

se dedicam ao VI Governo Constitucional, um total de 4 Ministérios nomeadamente o 

Ministério da Administração Estatal, o Ministério de Agricultura e Pescas, o Ministério 

da Educação e o Ministério dos Transportes e Comunicações. Estes ministérios são 

representativos dos quatro tipos dos ministérios mencionados nas características da 

amostra como já foram referidos no capítulo III: políticos, económicos, sociais e 

técnicos. 

Quadro 21 – Nome e número de inquiridos segundo o Ministério 

 Frequência Percentagem 

Ministério da Administração Estatal 35 30,2 

Ministério de Agricultura e Pescas  19 16,4 

Ministério da Educação 42 36,2 

Ministério dos Transportes e 

Comunicação 
20 17,2 

Total 116 100,0 

 

Os resultados mostram-nos que 30% dos gestores são do Ministério da 

Administração Estatal, 16% são do Ministério de Agricultura e Pescas, 36% dos 

gestores são do Ministério da Educação e 17% são do Ministério dos Transportes e 

Comunicação. 

As análises apresentadas de seguida permitem identificar as características 

dominantes das organizações dos Ministérios no VI Governo Constitucional timorense 

relativamente aos seus atributos dominantes, vinculação, estrutura orgânica, orientação, 

estilo de liderança, ênfase estratégica, cultura e distribuição do poder.  

Quadro 22 – Características dos Atributos Dominantes 

 Frequência Percentagem 

Ordem, regras e regulamentos, 

uniformidade 
92 79,3 

Coesão, participação, trabalho de equipa 22 19,0 

Empreendedorismo, criatividade, 

adaptabilidade 
2 1,7 

Total 116 100,0 
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Os resultados globais apresentados na amostra mostram que, para 79% dos 

dirigentes, os atributos dominantes das suas organizações são a ordem, as regras, os 

regulamentos e a uniformidade. Sendo assim, uma característica da organização 

orientada para o controle e para o interno, valorizando-se o valor da hierarquia, com 

preocupação dirigida à estabilidade e à continuidade. 19% dos dirigentes referem-se à 

“Coesão, participação, trabalho de equipa” e 2% referem “Empreendedorismo, 

criatividade, adaptabilidade”, não sendo a opção “Competitividade, prossecução de 

objectivos” assinalada por nenhum elemento. 

Quadro 23 – Características da Organização na Vinculação 

 

Frequênci

a 

Percentage

m 

Regras, políticas e procedimentos 95 83,3 

Lealdade, tradição, coesão interpessoal 6 5,3 

Orientação para os objectivos, 

competição 
8 7,0 

Empreendedorismo, flexibilidade 5 4,4 

Total 114 100,0 

Verificam-se duas não respostas, que correspondem a 1,7% da amostra. 

 

Igualmente, no quadro 23, quanto à vinculação, 83% dos dirigentes, as 

instituições que dirigem estão vinculados a “regras, politicas e procedimentos” 5% 

assinalam “Lealdade, tradição, coesão interpessoal”, 7% referem “Orientação para os 

objectivos, competição”, e 5% assinalam “Empreendedorismo, flexibilidade”. 

Quadro 24 - Características da Estrutura Organizacional 

 

Frequênci

a 

Percentage

m 

Centralizada e burocrática (padronização dos 

processos) 
86 74,1 

Centralizada e orgânica (supervisão directa) 14 12,1 

Descentralizada e burocrática (padronização das 

aptidões) 
9 7,8 

Descentralizada e orgânica (ajustamento mútuo) 7 6,0 

Total 116 100,0 
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Na amostra exposta mostram que para 74% destes gestores, a estrutura 

organizacional é “Centralizada e burocrática (padronização dos processos)”, 12% 

assinalam “Centralizada e orgânica pois baseia-se na supervisão directa”, 8% referem 

“Descentralizada e burocrática (padronização das aptidões)”, e 6% assinalam 

“Descentralizada e orgânica (ajustamento mútuo) ”. 

Apesar disso, na questão seguinte, quanto à distribuição do poder, para 98% 

destes dirigentes, o poder não está disperso como defende Duncan (1972) pois 

concentra-se em “órgãos formais (Ministérios, Directores e Departamentos),” 1% do 

mesmo dirigentes assinala “Pessoal administrativo, outro pessoal”, e 1% assinala 

“Agentes externos (Estado, partidos políticos, comunidade) ”. 

 

Quadro 25 – Características da Distribuição do Poder 

 Frequência Percentagem 

Órgãos formais (Ministérios, Directores e 

departamentos) 
114 98,3 

Pessoal administrativo, outro pessoal 1 ,9 

Agentes externos (Estado, partidos políticos, 

comunidade) 
1 ,9 

Total 116 100,0 

O quadro 26 mostra que, para 56% dos gestores, à semelhança da vinculação, dos 

atributos dominantes e da detenção do poder, o estilo de liderança é característico da 

dimensão do processo interno, uma vez que o líder é, essencialmente, um coordenador e 

administrador. Relembra-se que esta dimensão de eficácia organizacional corresponde 

ao quadrante inferior esquerdo do Modelo dos Valores Competitivos desenvolvido por 

Quinn e Rohrbaugh (1981 e 1983), no qual se incluem as organizações que enfatizam o 

controlo e a orientação interna. Mas, apesar disso, para 31% dos gestores, as 

organizações estão orientadas para a realização dos objectivos, o que, segundo 

Altschuld e Zheng (1995), ainda é o padrão do sucesso e realização de todas as 

organizações; 5% assinalam “pessoas” e 8% assinalam “Aquisição de recursos”. 
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Quadro 26 – Características da Orientação na Organização 

 Frequência Percentagem 

Processos internos 65 56,0 

Pessoas 6 5,2 

Realização de objectivos 36 31,0 

Aquisição de recursos 9 7,8 

Total 116 100,0 

 

Quanto ao estilo de liderança, 73% dos inquiridos referem “Coordenador, 

administrador”, 8% assinalam “Mentor, facilitador, figura paternal”, 17% referem 

“Decisor, orientado para a realização”, e 2% assinalam “Empreendedor, inovador, 

arrojado”. 

Quadro 27 – Características do Estilo de Liderança na Organização 

 Frequência Percentagem 

Coordenador, administrador 85 73,3 

Mentor, facilitador, figura paternal 9 7,8 

Decisor, orientado para a realização 20 17,2 

Empreendedor, inovador, arrojado 2 1,7 

Total 116 100,0 

 

No quadro 28 podemos verificar que para 71% dos gestores, a ênfase estratégica é 

própria da “Estabilidade, produtividade e operações, 26% dos dirigentes foca-se na 

dimensão das relações humanas, pois baseia-se no “Desenvolvimento dos recursos 

humanos, moral e compromisso”, 1% referem “Vantagem competitiva e preponderância 

no mercado”, e 2% assinalam “Inovação, crescimento e busca de novos recursos”. 

Quadro 28 – Características da Ênfase Estratégica na Organização 

 Frequência Percentagem 

Estabilidade, produtividade, operações 82 70,7 

Desenvolvimentos dos recursos humanos, moral, 

compromisso 
30 25,9 

Vantagem competitiva e preponderância no mercado 1 ,9 

Inovação, crescimento, novos recursos 3 2,6 

Total 116 100,0 
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Finalmente, no quadro 29 verificamos que para 91% dos gestores, a cultura 

organizacional é característica da dimensão do sistema interno, na medida em que 

assenta na hierarquia. 3% assinalam “Baseada no grupo”, 4% referem “Baseada na 

racionalidade”, e 2% assinalam “Baseada no desenvolvimento”. 

Quadro 29 – Características da Cultura Organizacional 

 Frequência Percentagem 

Baseada na hierarquia 106 91,4 

Baseada no grupo 3 2,6 

Baseada na racionalidade 5 4,3 

Baseada no desenvolvimento 2 1,7 

Total 116 100,0 

 

Geralmente, os resultados baseados nas opiniões dos gestores das organizações 

públicas no VI Governo Constitucional timorense permitem tirar algumas lições que 

vão ao encontro das teses definidas por (Venkatraman e Rammanujam, 1987; Robins, 

1990; Kalliath et al., 1999; e Savoie e Morin, 2001). Efectivamente, para estes 

investigadores, o conceito de eficácia organizacional assume-se, cada vez mais, como 

um fenómeno complexo e multidimensional que deriva, segundo Cameron (1986ª), do 

facto de não existir uma conceptualização unidimensional da organização. 

Precisamente, o estudo empírico revela que, apesar da predominância das características 

das organizações recair na dimensão do processo interno, algumas possuem 

características de outras dimensões, tal como pode ver-se no quadro 30.  

Quadro 30 – Análise de Escala de Características das Organizações 

Características N Média 
Desvio 

Padrão 

Coef. 

Variação 
Mínimo Máximo 

1. Dimensão do Processo Interno 116 78% 24% 30% 13% 100% 

2. Dimensão das Relações Humanas 116 10% 13% 132% 0% 75% 

3. Dimensão do Sistema Aberto 116 3% 7% 198% 0% 25% 

4. Dimensão dos Objectivos 

Racionais 
116 10% 14% 141% 0% 57% 

 

O quadro 30 indica que a tendência comum identificada anteriormente é seguida. 

Para 78% dos gestores dos ministérios, as organizações que dirigem estão orientadas 
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para os processos internos, o que acentua a preponderância da dimensão mecânica ou 

burocrática de eficácia. Esta dimensão caracteriza-se por uma percepção da cultura 

baseada em regras, uma cultura orientada para o controlo e para o interno, valorizando-

se a hierarquia, com a preocupação dirigida à estabilidade e à continuidade. A 

segurança, a ordem, as regras e normas de funcionamento padronizadas. Constitui factor 

de motivação. 

Em segundo plano, a percepção dos gestores é orientada para a dimensão humana. 

Efectivamente, como pode ver-se no quadro 30, para 10% destes gestores, as 

organizações que dirigem possuem como atributos dominantes a coesão, a participação 

e o trabalho de equipa e as pessoas estão vinculadas à lealdade, à tradição e à coesão 

interpessoal. Esta dimensão caracteriza-se por uma percepção de carácter do tipo apoio, 

uma dimensão orientada para a flexibilidade e para o interno. Este tipo de carácter nesta 

organização tem como principal objectivo a criação e manutenção da coesão e empenho 

das pessoas. Predominam valores como a abertura, a confiança, o envolvimento e o 

relacionamento humano a nível pessoal e social. 

 Na terceira orientação foca-se a dimensão dos objectivos racionais com 10%. 

Finalmente, a orientação para a dimensão do sistema aberto recebe a concordância de 

3% dos inquiridos. As últimas duas dimensões, designadamente a dimensão dos 

objectivos racionais e a dimensão do sistema aberto, são caracterizadas pela percepção 

da cultura centrada nos objectivos e uma cultura orientada para o externo, com enfoque 

na produtividade, na eficácia e no desempenho. O factor motivacional está na 

capacidade de competir e de alcançar objectivos. 

A análise global aos resultados permite identificar que a característica 

organizacional predominantemente percepcionada pelos gestores destas organizações 

dos ministérios pesquisadas, é a dimensão do processo interno; por outro lado, as 

dimensões dos objectivos racionais e do sistema aberto são dimensões menos 

relevantes. 

5.3. Eficácia Organizacional 

O estudo dos dados relativos às características das organizações baseada no 

cálculo de frequências relativas permitiu obter resultados consistentes com as teses 

defendidas por inúmeros investigadores que, como foi referido, defendem que o 

conceito de eficácia organizacional gravita em torno de uma construção 

multidimensional. Para além disso, os resultados de análise descritiva apontam, 
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igualmente, para o predomínio das características associadas à dimensão do processo 

interno. Assim, pode dizer-se que os resultados vão ao encontro dos axiomas do Modelo 

dos Valores Competitivos na medida em que a literatura sobre este modelo sugere que o 

conteúdo dos quadrantes que o integram reflecte a orientação da maioria das 

organizações face aos valores primários, razão pela qual as dimensões apresentadas em 

cada quadrante não são, mutuamente, exclusivas. Neste contexto, cada organização 

expressa determinada dimensão até um dado nível mas, apesar disso, a maioria das 

organizações destaca algumas destas dimensões em detrimento de outras. 

No quadro seguinte apresentam-se os aspectos comportamentais que podem 

encontrar-se nos trabalhos de Pounder (1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2001 e 2002), 

designadamente, nas definições dos critérios de eficácia organizacional gerados a partir 

do Modelo dos Valores Competitivos. Convém relembrar que, para além dos aspectos 

referidos, foram incluídos outros aspectos comportamentais relacionados com a 

satisfação dos interesses dos diferentes constituintes. Tendo por base as respostas 

fornecidas pelos gestores, apresentam-se as médias ponderadas para cada um dos 

aspectos comportamentais. 
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Quadro 31 - Médias dos Aspectos Comportamentais nas Organização 

Aspectos comportamentais N Média 
Desvio 

Padrão 

Coef. 

Varia

ção 

Míni

mo 
Máximo 

D1.1. Controlar o fluxo de trabalho 116 4,25 0,73 17% 1 5 

D1.2. Influenciar o comportamento dos 

membros da organização 
116 4,08 0,95 23% 1 5 

D1.3. Manter a estabilidade e continuidade 

da organização 
116 4,44 0,65 15% 2 5 

D1.4. Distribuir informação fidedigna e 

atempada aos membros da organização 
116 4,19 0,80 19% 2 5 

D2.1. Compreender as necessidades dos 

membros da organização 
116 4,19 0,85 20% 1 5 

D2.2. Contratar, formar e desenvolver dos 

membros da organização 
116 3,88 0,86 22% 1 5 

D2.3. Permitir a participação do pessoal na 

tomada de decisão 
116 3,62 0,92 25% 1 5 

D2.4. Promover o moral, as relações 

interpessoais, o trabalho de equipa e o 

sentimento de pertença dos membros da 

organização 

116 4,13 0,85 21% 1 5 

D3.1. Assegurar apoio externo 116 3,72 0,86 23% 1 5 

D3.2. Adquirir recursos e aumentar o seu 

volume 
116 3,76 0,95 25% 2 5 

D3.3. Aumentar o volume de recursos ao 

dispor da organização 
116 3,65 0,90 25% 2 5 

D3.4. Adaptar ou alterar, rapidamente, a 

estrutura, os programas e os cursos para 

fazer face às mudanças do meio 

116 3,54 1,03 29% 1 5 

D4.1. Verificar a quantidade ou volume de 

produção/serviços 
116 3,98 0,88 22% 1 5 

D4.2. Controlar os custos da operação 116 4,22 0,83 20% 2 5 

D4.3. Definir metas e objectivos 116 4,41 0,73 17% 1 5 
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D4.4. Planear o futuro de forma sistemática 116 4,26 0,82 19% 1 5 

D5.1. Satisfazer os interesses dos 

constituintes mais poderosos (dirigentes) 
116 3,78 0,94 25% 1 5 

D5.2. Satisfazer os interesses dos membros 

da organização 
116 3,60 0,97 27% 1 5 

D5.3. Satisfazer os interesses da coligação 

externa (agentes externos diversos) 
116 3,53 1,04 30% 1 5 

D5.4. Satisfazer os interesses dos 

funcionários  
116 3,55 1,05 30% 1 5 

D6.1. Assegurar a qualidade dos 

produtos/serviços 
116 4,22 0,86 20% 1 5 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 

1- Nada importante; 2- Pouco importante; 3- Moderado; 4- Importante; 5- Muito importante. 

D1. Aspecto comportamental da dimensão mecânica de eficácia organizacional. 

D2. Aspecto comportamental da dimensão humana de eficácia organizacional. 

D3. Aspecto comportamental da dimensão sistemática de eficácia organizacional. 

D4. Aspecto comportamental da dimensão racional de eficácia organizacional. 

D5. Aspecto comportamental da dimensão política de eficácia organizacional. 

D6. Aspecto comportamental da dimensão da qualidade de eficácia organizacional. 

 

Os aspectos comportamentais do desempenho relacionados com a satisfação dos 

interesses dos diferentes constituintes (interesses da coligação externa /agentes externos 

diversos) revelaram ser aqueles que menos preocupam os gestores das instituições 

ministeriais no VI Governo Constitucional timorense. Pelo contrário, a preocupação de 

“manter a estabilidade e continuidade da organização” (4,44), “definir metas e 

objectivos” (4,41), “planear o futuro de forma sistemática” (4,26), “controlar o fluxo de 

trabalho” (4,25), “controlar os custos da operação” (4,22) e “assegurar a qualidade dos 

produtos/serviços” (4,22) foram os aspectos especialmente valorizados como pode ver-

se no quadro 37. Este resultado vai ao encontro da centralidade que Pounder (1999a, 

1999b, 2000a, 2000b, 2001 e 2002) atribui aos critérios da qualidade. 

De resto, de uma maneira geral, os critérios associados à dimensão das relações 

humanas foram menos valorizados, designadamente, o critério de desenvolvimento dos 

recursos humanos através de aspectos como “contratar, formar e desenvolver dos 

membros da organização” (3,88); a “participação dos membros da organização na 

tomada de decisão” (3,62); e o critério da “coesão e moral” (4,13), baseada em aspectos 

como a promoção do moral, das relações interpessoais e do trabalho de equipa. Apesar 

disso, a “distribuição atempada de informação fidedigna aos membros da organização 
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que define o critério da gestão da informação e comunicação associada à dimensão do 

processo interno” destacou-se com uma medida de 4,19 e, como pode ver-se no quadro 

31, foi considerado, inclusivamente, mais importante que o critério da coesão e moral. 

Quando analisados os resultados por tipo de ministério verifica-se a manutenção 

da tendência global. O quadro 32 seguinte mostra os aspectos comportamentais das 

instituições pesquisadas por ministérios. 
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Quadro 32 - Estatística descritiva e Testes de Kruskall-Wallis: Relações entre 

as dimensões de “Desempenho da organização” e os Ministérios 

Critérios Ministério N Média 
Desvio 

padrão 

Qui2 

(KW) 
P 

1. Mecânica ou  

Burocrático de 

eficácia 

organizacional. 

Administração Estatal 35 4,34 0,44 1,66 0,645 

Educação 42 4,15 0,68   

Transportes e 

Comunicação 
20 4,18 0,71   

Agricultura e Pescas 19 4,32 0,55   

2. Humano de 

eficácia 

organizacional. 

Administração Estatal 35 4,21 0,58 10,86 
* 

0,013 

Educação 42 3,77 0,53   

Transportes e 

Comunicação 
20 3,85 0,76   

Agricultura e Pescas 19 4,00 0,46   

3. sistemático de 

eficácia 

organizacional. 

Administração Estatal 35 4,03 0,65 12,55 
** 

0,006 

Educação 42 3,40 0,80   

Transportes e 

Comunicação 
20 3,53 0,92   

Agricultura e Pescas 19 3,75 0,46   

4. Racional de 

eficácia 

organizacional. 

Administração Estatal 35 4,21 0,75 3,16 0,367 

Educação 42 4,26 0,57   

Transportes e 

Comunicação 
20 4,28 0,87   

Agricultura e Pescas 19 4,07 0,54   

5. Política de 

eficácia 

organizacional. 

Administração Estatal 35 4,07 0,69 14,43 
** 

0,002 

Educação 42 3,40 0,86   

Transportes e 

Comunicação 
20 3,41 1,03   

Agricultura e Pescas 19 3,47 0,53   
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6. Da qualidade 

de eficácia 

organizacional. 

Administração Estatal 35 4,34 0,84 4,98 0,174 

Educação 42 4,31 0,68   

Transportes e 

Comunicação 
20 4,15 1,14   

Agricultura e Pescas 19 3,84 0,90   

* diferença significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 

 

Verificam-se diferenças significativas para “dimensão humana de eficácia 

organizacional”, “dimensão sistemática de eficácia organizacional” e “dimensão política 

de eficácia organizacional”. 

As dimensões “dimensão humana de eficácia organizacional” e “dimensão 

sistemática” verificam-se mais para o para o Ministério da Administração Estatal, 

seguido do Ministério da Agricultura e Pescas e menos para o Ministério da Educação. 

Portanto,  a dimensão “dimensão política” verifica-se mais para o para o Ministério da 

Administração Estatal. 

Na amostra, para as restantes dimensões verificam-se as variações ilustradas, no 

entanto, não são estatisticamente significativas.  

Face ao exposto, globalmente podemos verificar no quadro 33 que, em média, as 

dimensões mais valorizadas são; dimensão mecânica (4,24), a dimensão racional (4,22) 

e a dimensão da qualidade (4,22) seguidas de dimensão humana (3,95), e que a 

valorização é menos elevada para a dimensão sistemática (3,67) e a dimensão política 

(3,62). Todas as dimensões são valorizadas de forma positiva, pois apresentam um valor 

superior ao ponto intermédio da escala de medida. 

Quadro 33- Desempenho da Organização nas Instituições Ministeriais 

Dimensão N Média 
Desvio 

Padrão 

Coef. 

Variaçã

o 

Mínim

o 

Máxi

mo 

1. Mecânica. 116 4,24 0,60 14% 2,50 5,00 

2. Humana. 116 3,95 0,60 15% 2,00 5,00 

3. Sistemática. 116 3,67 0,77 21% 1,75 5,00 

4. Racional. 116 4,22 0,68 16% 2,00 5,00 

5. Política. 116 3,62 0,85 23% 1,50 5,00 

6. Da qualidade. 116 4,22 0,86 20% 1,00 5,00 
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Apesar das diferenças observadas no quadro exposto. O quadro 34 mostra o valor 

do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80 para três das dimensões do 

desempenho da organização, nas quais os constructos em estudo são medidos de forma 

adequada, é superior ao valor de 0,70 para a dimensão 1 e mesmo na dimensão 2 é 

superior ao valor de 0,60, pelo que podemos considerar os dados pelo menos aceitáveis 

como unidimensionais. Portanto, todas as dimensões apresentam consistência interna, 

ou seja, medem os constructos em estudo, nesta amostra, e serão utilizadas de forma 

sustentada nas análises posteriores. 

Quadro 34 - Escala dos Aspectos Comportamentais nas Organização 

 Alfa de Cronbach N de Itens 

1. Mecânica ou Burocrática 0,750 4 

2. Humana 0,639 4 

3. Sistemática  0,845 4 

4. Racional  0,846 4 

5. Política  0,867 4 

6. Da qualidade  n.d. 1 

n.d.: não pode ser calculado para uma dimensão constituída por um item. 

 

No diz respeito à eficácia das organizações no domínio da motivação, o quadro 35 

mostra uma série de indicadores que, segundo Cameron (1978, 1980, 1981, 1982, 

1986a, 1986b e 1997) e Cameron & Whetten, (1981) são apropriados para avaliar a 

eficácia organizacional no domínio da motivação. 

Quadro 35 - Médias dos Indicadores de Eficácia das Organizações no 

Domínio da Motivação 

 N Média 
Desvio 

Padrão 

Coef. 

Variação 
Mínimo Máximo 

D1.1. Insatisfação demonstrada pelos 

funcionários/membros de organização 
116 3,06 1,14 37% 1 5 

D1.2. Queixas recebidas de 

funcionários 
116 2,97 1,11 37% 1 5 

D1.3. Atritos resultantes da 

insatisfação dos funcionários 
116 3,16 0,98 31% 1 5 

D1.4. Espirito de experiencia 116 3,72 0,91 24% 1 5 
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académico manifestado pelo 

funcionário 

D2.1. Preferências do(s) 

administrador(es) por esta instituição 

relativamente a outras 

116 3,49 0,86 25% 1 5 

D2.2. Satisfação dos funcionários com 

o emprego 
116 3,72 1,05 28% 1 5 

D2.3. Satisfação do(s) 

administrador(es) com o emprego 
116 3,90 0,95 24% 1 5 

D2.4. Satisfação dos funcionários com 

a instituição 
116 4,02 0,81 20% 1 5 

D2.5. Satisfação do(s) 

administrador(es) com a instituição 
116 4,07 0,79 19% 1 5 

D3.1. Grau de relacionamento entre 

funcionários e dirigentes 
116 3,82 0,97 26% 1 5 

D3.2. Grau de relacionamento entre 

interdepartamental 
116 3,77 0,89 24% 1 5 

D3.3. Nível de feedback obtido 116 3,51 0,88 25% 1 5 

D3.4. Grau de centralização da 

liderança 
116 3,82 0,79 21% 2 5 

D3.5. Presença de um ambiente de 

cooperação 
116 3,85 0,83 21% 2 5 

D3.6. Flexibilidade da administração 116 3,86 0,78 20% 1 5 

D3.7. Níveis de confiança 116 3,62 1,05 29% 1 5 

D3.8. Níveis de conflito e frustração 116 3,01 1,14 38% 1 5 

D3.9. Capacidade de resolução de 

problemas 
116 3,68 1,04 28% 1 5 

D3.10. Uso do talento e habilidade 

individuais 
116 3,74 0,89 24% 1 5 

D3.11. Grau de supervisão e controlo 116 3,80 1,02 27% 1 5 

D3.12. Adequação do reconhecimento 

e de recompensa 
116 3,45 0,98 28% 1 5 

D3.13. Participação da tomada de 116 3,71 0,89 24% 1 5 
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decisão 

D3.14. Nível de poder associado à 

participação 
116 3,60 0,90 25% 1 5 

D3.15. Equidade no tratamento e nas 

recompensas 
116 3,43 0,96 28% 1 5 

D3.16. Nível de saúde organizacional 116 3,59 0,91 25% 1 5 

D3.17. Intensidade do planeamento 

estratégico e da definição de 

objectivos 

116 3,87 0,85 22% 2 5 

D3.18. Nível da orientação do 

trabalho 
116 3,98 0,78 20% 2 5 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 

1- Muito baixa; 2- Baixa; 3- Moderada; 4- Alta; 5- Muito Alta. 

(D1) Indicador que permite avaliar o critério da satisfação dos funcionários 

(D2) Indicador que permite avaliar o critério da satisfação profissional dos membros da 

organização 

(D3) Indicador que permite avaliar o critério da saúde organizacional. 

 

Os resultados globais mostram que os indicadores que possuem maior média são 

indicadores que permitem avaliar o critério da satisfação profissional dos membros da 

organização e o critério da saúde organizacional. Apesar disso, os indicadores que 

obtiveram uma avaliação elevada designadamente, Satisfação dos funcionários com a 

instituição, (4,02) Satisfação dos Administradores com a instituição (4,07), Nível da 

orientação do trabalho (3,98) e a Flexibilidade da administração (3,86). Para a maioria 

dos restantes indicadores, os gestores fizeram uma avaliação que os classifica de forma 

satisfatória. Naturalmente, as médias baixas registadas pelos dois primeiros indicadores 

e o indicador dos níveis de conflito e frustração devem ser alvo de atenção especial uma 

vez que estes indicadores estão definidos pela negativa. Assim sendo, a baixa 

insatisfação demostrada pelos funcionários, o baixo número de queixas recebidas de 

funcionários e o baixo nível de atributos resultantes da insatisfação dos funcionários 

corresponde a contributos positivos quer para a satisfação do emprego dos funcionários 

quer, em última análise, para a eficácia organizacional do domínio da motivação.  

Pela negativa, salienta-se a média obtida pelo indicador de saúde organizacional 

que mede a adequação do reconhecimento e da recompensa. Também, neste caso, se 

verifica a existência de médias baixas para três dos indicadores que medem a satisfação 

dos funcionários. Mas, como foi referido anteriormente, uma vez que tais indicadores 
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estão definidos pela negativa, as médias baixas são um sinal de que os ministérios vão 

ao encontro das expectativas do trabalho dos seus membros.  

O quadro 36 indica que o valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80 

para a terceira dimensão do Grau de motivação, em que o constructo em estudo é 

medido de forma adequada, é superior ao valor de 0,70 para a dimensão 2 e mesmo na 

dimensão 1 é superior ao valor de 0,60, pelo que podemos considerar os dados como 

unidimensionais. Portanto, todas as dimensões apresentam consistência interna, ou seja, 

medem os constructos em estudo, nesta amostra, e serão utilizadas de forma sustentada 

nas análises posteriores. 

Quadro 36 - Escala do Grau de motivação dos Ministérios 

 Alfa de Cronbach N de Itens 

1. Satisfação dos funcionários 0,678 4 

2. Satisfação profissional dos membros da  

Organização 
0,785 5 

3. Saúde organizacional 0,894 18 

 

De uma maneira geral, os gestores dos ministérios de tipo político, económico e 

social valorizam os indicadores que medem a eficácia das organizações no domínio da 

motivação de uma forma mais acentuada do que os gestores no ministério de tipo 

técnico. Mas, será que esta percepção empírica é possível de ser validada 

estatisticamente? Mais uma vez, recorre-se ao teste de Kruskal-Wallis para testar se as 

medianas dos dois subsistemas são iguais. Os resultados do teste constam do quadro 37. 
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Quadro 37 - Estatística descritiva e Testes de Kruskall-Wallis: Relações entre 

as dimensões de “Grau de motivação e os Ministérios”. 

Dimensão Ministério N Média 
Desvio 

padrão 

Qui2 

(KW) 
P 

1. Satisfação dos 

funcionários 

Administração 

Estatal 
35 3,32 0,75 4,80 0,187 

Educação 42 3,35 0,83   

Transportes e 

Comunicação 
20 2,94 0,68   

Agricultura e 

Pescas 
19 3,11 0,50   

2. Satisfação profissional 

dos membros da 

organização 

Administração 

Estatal 
35 3,93 0,76 2,35 0,503 

Educação 42 3,83 0,58   

Transportes e 

Comunicação 
20 3,63 0,75   

Agricultura e 

Pescas 
19 3,91 0,50   

3. Saúde organizacional 

Administração 

Estatal 
35 3,82 0,64 9,71 * 0,021 

Educação 42 3,64 0,54   

Transportes e 

Comunicação 
20 3,40 0,48   

Agricultura e 

Pescas 
19 3,76 0,38   

* diferença significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 

 

Verificam-se diferenças significativas para “Dimensão saúde organizacional”. 

A dimensão “saúde organizacional” verifica-se mais para o para o Ministério da 

Administração Estatal e Ministério da Agricultura e Pescas e menos valorizado para o 

Ministério dos Transportes e Comunicação. Na amostra, para as restantes dimensões 

verificam-se as variações ilustradas, no entanto, não são estatisticamente significativas. 
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A avaliação da eficácia das organizações no domínio da adaptação externa com 

recurso aos indicadores que constam do quadro 38 mostra, claramente, que o 

desenvolvimento da carreira dos funcionários e a capacidade para adquirir recursos são 

critérios especialmente caros aos gestores dos ministérios pesquisados.  

Quadro 38 - Medias dos Indicadores de Eficácia das Organizações no 

Domínio da Adaptação Externa 

 N Média 

Desvio 

Padrã

o 

Coef. 

Variaçã

o 

Míni

mo 

Máxi

mo 

D1.1. Números de empregos obtidos 

dentro da área de formação 
116 3,30 0,98 30% 1 5 

D1.2. Grau de cumprimentos dos 

objectivos de carreira 
116 3,16 1,00 32% 1 5 

D1.3. Número de cursos orientados 

para a carreira 
116 3,18 1,06 33% 1 5 

D1.4. Números de empregos obtidos 

como primeira escolha 
116 3,40 0,92 27% 1 5 

D1.5. Importância que a educação 

para a carreira e a obtenção de 

emprego têm para a instituição 

116 3,86 0,93 24% 1 5 

D2.1. Serviço comunitário dos 

membros da organização 
116 3,78 0,85 22% 1 5 

D2.2. Actividades profissionais 

desenvolvidas fora da instituição 
116 3,11 1,09 35% 1 5 

D2.3. Ênfase nas relações com a 

comunidade 
116 3,78 0,85 23% 1 5 

D2.4. Patrocínio de acções junto da 

comunidade 
116 3,59 0,81 23% 1 5 

D2.5. Adaptabilidade face ao 

ambiente externa 
116 3,50 0,97 28% 1 5 

D3.1. Reputação nacional da 

instituição 
116 3,88 0,78 20% 2 5 
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D3.2. Poder de atracção de recursos 

financeiros 
116 3,42 1,02 30% 1 5 

D3.3. Poder de atracção de 

funcionários da região 
116 3,26 0,97 30% 1 5 

D3.4. Poder de atracção de 

funcionários de outras regiões 
116 3,08 0,97 32% 1 5 

D3.5. Poder de atracção dos dirigentes 116 3,49 0,97 28% 1 5 

D3.6. Capacidade para adquirir 

recursos 
116 3,53 0,88 25% 1 5 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 1- Muito baixa; 2- Baixa; 3- Moderada; 4- 

Alta; 5- Muito Alta. 

(D1). Indicador que permite avaliar o critério do desenvolvimento da carreira dos funcionários. 

(D2) Indicador que permite avaliar o critério da abertura do sistema e interacção com a 

comunidade. 

(D3) Indicador que permite avaliar o critério da capacidade para adquirir recursos. 

 

Os valores médios observados apresentam as variações ilustradas. Em média, a 

importância é superior para “reputação nacional da instituição” e “importância que a 

educação para a carreira e a obtenção de emprego têm para a instituição”, seguidos de 

“serviço comunitário dos membros da organização” e “ênfase nas relações com a 

comunidade”, e inferior para “poder de atracção de funcionários de outras regiões” e 

“actividades profissionais desenvolvidas fora da instituição”, seguidos de “grau de 

cumprimentos dos objectivos de carreira” e “número de cursos orientados para a 

carreira”, tendo todos os itens uma importância média superior ao ponto intermédio da 

escala de medida. 

O quadro 39 mostra-nos que, de uma maneira geral, os gestores dos ministérios de 

tipo político, económico e social valorizam os indicadores que medem a eficácia das 

organizações no domínio de adaptação externa de uma forma mais acentuada do que os 

gestores no Ministério de tipo técnico. 
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Quadro 39 - Estatística descritiva e Testes de Kruskall-Wallis: Relações entre 

as dimensões de “Grau de adaptação externa e os Ministérios”. 

Dimensão Ministério N Média 
Desvio 

padrão 

Qui2 

(KW) 
P 

1. Desenvolvimento  

da carreira dos 

funcionários 

Administração 

Estatal 
35 3,64 0,79 6,13 0,106 

Educação 42 3,33 0,66   

Transportes e 

Comunicação 
20 3,06 0,67   

Agricultura e 

Pescas 
19 3,34 0,58   

2. Abertura do sistema  

e interacção com a 

comunidade 

Administração 

Estatal 
35 3,65 0,57 5,76 0,124 

Educação 42 3,64 0,69   

Transportes e 

Comunicação 
20 3,30 0,72   

Agricultura e 

Pescas 
19 3,45 0,49   

3. Capacidade  

para adquirir recursos 

Administração 

Estatal 
35 3,51 0,87 8,14 

* 

0,043 

Educação 42 3,48 0,71   

Transportes e 

Comunicação 
20 3,10 0,54   

Agricultura e 

Pescas 
19 3,60 0,53   

* diferença significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 

 

Verificam-se diferenças significativas para a dimensão “capacidade para adquirir 

recursos”. 

A dimensão “capacidade para adquirir recursos” apresenta um valor menor no 

Ministério dos Transportes e Comunicação. 

Na amostra, para as restantes dimensões verificam-se as variações ilustradas, no 

entanto, não são estatisticamente significativas. 
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Nos resultados globais do quadro 40 verifica-se que, em média, a dimensão mais 

valorizada é a “abertura do sistema e interacção com a comunidade”, seguida da 

“capacidade para adquirir recursos”, e que a valorização é menos elevada para a 

dimensão “desenvolvimento da carreira dos funcionários”. Todas as dimensões são 

valorizadas de forma positiva, pois apresentam um valor superior ao ponto intermédio 

da escala de medida. 

 

Quadro 40 - Grau de adaptação externa na Organização 

Dimensão N Média 
Desvio 

Padrão 

Coef. 

Variação 
Mínimo Máximo 

1. Desenvolvimento da carreira 

dos funcionários 
116 3,38 0,71 21% 1,00 5,00 

2. Abertura do sistema e 

interacção com a comunidade 
116 3,55 0,64 18% 2,00 5,00 

3. Capacidade para adquirir 

recursos 
116 3,44 0,72 21% 1,50 5,00 

 

5.4. Cultura Organizacional 

No quadro seguinte apresentam-se os aspectos comportamentais da cultura 

organizacional que podem encontrar-se nos trabalhos de acordo com as categorias 

lógicas de cultura de Edgar Schein (1984, 1987, 1992, 2004, 2009). Esta análise é 

realizada com base nos resultados dos inquéritos aos dirigentes nos ministérios 

pesquisados do VI Governo Constitucional timorense. 

Nesta primeira parte da cultura organizacional, apresentam-se os resultados 

referentes às percepções, por parte dos inquiridos, acerca da importância da visão dos 

dirigentes sobre a cultura organizacional na sua organização. O quadro 41 mostra a 

tabela de frequência que refere a importância da cultura organizacional para a 

instituição. 
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Quadro 41 - Importância da cultura organizacional na Instituição 

Critérios Não Sim 

 N % N % 

D1. A cultura organizacional contribui para o aumento de 

aprendizagem dos membros da organização acerca da forma como 

realizam o seu trabalho 

28 24,6% 86 75,4% 

D2. A cultura organizacional é o aspecto mais importante da 

organização na orientação das suas actividades. 
45 38,8% 71 61,2% 

D3. A cultura organizacional permite obter a informação necessária 

para grupo se desenvolver, aprender e lidar com os problemas de 

adaptação externa e integração interna. 

30 25,9% 86 74,1% 

D4. A cultura organizacional estabelece as linhas de actuação para 

as diferentes unidades orgânicas de forma a permitir aos directores 

de cada unidade orgânica uma actuação coerente com a das outras 

unidades. 

48 41,4% 68 58,6% 

D5. A cultura organizacional faculta a informação acerca das 

actividades da organização e, desse modo, a gestão de topo 

apercebe-se do grau de cumprimento e da qualidade do 

desenvolvimento das actividades. 

48 41,4% 68 58,6% 

D6. A cultura organizacional funciona como garantia de que a 

tomada de decisão é feita de forma objectiva contribuindo para 

gerir as acções na organização. 

53 45,7% 63 54,3% 

D7. A cultura organizacional permite ter em consideração aspectos 

importantes para o futuro da organização aos quais não se prestaria 

atenção suficiente caso não houvesse cultura organizacional. 

48 41,4% 68 58,6% 

n.d.: As respostas foram dadas apenas selesionado sim ou não a opção, não de acordo com a 

hierarquização da ordem de importância. 

(D1) Para ter em conta o futuro 

(D2) Garantia de justiça na tomada de decisões 

(D3) Obtenção de informação para coordenação 

(D4) Obter informação para controlo 

(D5) Ferramenta de negociação externa 

(D6) Ferramnta de comunicação e debate internos 

(D7) Ferramenta de aprendizagem 
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A frequência de respostas afirmativas é de 75% para “a cultura organizacional 

contribui para o aumento de aprendizagem dos membros da organização acerca da 

forma como realizam o seu trabalho” e de 74% para “a cultura organizacional permite 

obter a informação necessária para o grupo se desenvolver, aprender e lidar com os 

problemas de adaptação externa e integração interna”, seguindo-se 61% para “cultura 

organizacional é o aspecto mais importante da organização na orientação das suas 

actividades” e menos de 60% das afirmações para os restantes itens. As respostas 

atingem valores superiores a 50% para todos os itens, demonstrando assim a 

importância da cultura organizacional à luz da opinião dos inquiridos.   

Apresentam-se no quadro seguinte os resultados referentes às percepções dos 

inquiridos sobre os aspectos comportamentais da cultura organizacional na organização. 

Optou-se pela base de trabalho desenvolvida por Schein (2004 e 2009), que considera a 

existência de sete dimensões no que diz respeito ao estudo da cultura organizacional 

designadamente: A relação da organização com o seu ambiente; a natureza da realidade 

e da verdade; a natureza humana; a natureza da actividade humana; a natureza dos 

relacionamentos humanos; a natureza do tempo e a natureza de espaço. De acordo com 

Schein, estes são critérios apropriados para avaliar a cultura organizacional. O quadro 

seguinte indica os resultados dos inquéritos que foram avaliados pelos gestores das 

organizações pesquisadas. 
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Quadro 42 - Aspectos comportamentais da cultura organizacional na 

organização 

 N Média 
Desvio 

Padrão 

Coef. 

Variação 
Mínimo Máximo 

D1.1. A qualidade da interacção 

organizacional com o seu ambiente 

interna. 

116 3,97 0,87 22% 2 5 

D1.2. A urgência do papel organizacional 

em atender às necessidades do ambiente. 
116 3,80 0,85 22% 1 5 

D1.3. O nível da relevância do impacto do 

ambiente com a organização. 
116 3,70 0,84 23% 1 5 

D1.4. O nível de domínio da organização 

ao seu ambiente. 
116 3,72 0,84 23% 1 5 

D1.5. O nível de submisão da organização 

ao seu ambiente. 
116 3,56 0,86 24% 1 5 

D1.6. A relação harmonia da organização 

com o seu ambiente. 
116 3,86 0,81 21% 1 5 

D2.1. A essência da realidade e da 

verdade objectiva. 
116 3,84 0,77 20% 1 5 

D2.2. A essência da realidade e da 

verdade subjectiva. 
116 2,99 1,01 34% 1 5 

D2.3. As dimensões de realidade física e 

sociais na tomada de decisão; a verdade 

derivada do dogma puro (tradição). 

116 2,94 1,11 38% 1 5 

D2.4. A verdade derivada do critério 

pragmático (dogma, moral ou religião). 
116 3,34 1,04 31% 1 5 

D2.5. A verdade derivada do processo 

legal. 
116 3,96 0,77 20% 1 5 

D2.6. A verdade derivada da resolução de 

conflitos. 
116 3,55 0,94 26% 1 5 

D2.7. A verdade derivada do método 

científico (testes científicos). 
116 3,54 0,93 26% 1 5 
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D3.1. A força de trabalho e a obediência 

dos funcionários em troca de recompensas 

económicas. 

116 3,30 1,02 31% 1 5 

D3.2. A realização do bem-estar 

psicológico ou social dos funcionários na 

organização. 

116 3,26 0,93 29% 1 5 

D3.3. A essência da auto-realização e 

sentimento de auto-estima dos 

funcionários no seu trabalho. 

116 3,28 0,92 28% 1 5 

D3.4. A natureza do ser humano na 

organização Considera; Bom, Neutro e 

Mau. 

116 3,62 0,87 24% 1 5 

D4.1. A natureza das actividades 

desenvolvidas pelo funcionário - tende à 

satisfação das necessidades básicas, ou 

sejam susceptíveis de satisfazer as 

necessidades de auto-realização. 

116 3,40 0,94 28% 1 5 

D4.2. O grau das suposições das 

actividades dos funcionários - a partir de 

ignorar todas as suposições, ate à atenção 

nas suposições da realidade do seu 

ambiente. 

116 3,22 0,84 26% 1 5 

D4.3. O grau de vivacidade dos 

funcionários passivo /activo. 
116 3,45 0,70 20% 1 5 

D4.4. A orientação de fazer na 

organização foca na tarefa, na eficiência e 

na descoberta.(4) 

116 3,39 1,01 30% 1 5 

D4.5. A orientação de ser como a 

organização busca sobreviver e adaptar-se 

às realidades externas. 

116 3,55 0,92 26% 1 5 
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D4.6. A orientação de ser e de fazer são 

orientações intermediária dos funcionários 

deve alcançar uma perfeita união com seu 

ambiente. 

116 3,59 0,90 25% 1 5 

D5.1. Autocracia ou paternalismo 116 3,27 1,09 33% 1 5 

D5.2. Democracia ou participação 116 3,81 0,91 24% 2 5 

D5.3. Delegação ou abdicação 116 3,53 0,80 23% 2 5 

D5.4. A relação entre chefia e 

funcionários ênfase na intermediação ou 

integração. 

116 3,78 0,91 24% 1 5 

D5.5. A natureza dos relacionamentos dos 

funcionários se foca na resolução dos 

conflitos de poder. 

116 3,46 0,93 27% 1 5 

D5.6. As relações dos funcionários na 

organização residem na universalidade, e 

colectivismo. 

116 3,75 0,92 25% 1 5 

D5.7. Características dos relacionamentos 

entre papéis dos funcionários na 

organização residem no individualismo ou 

particularidade. 

116 3,17 1,03 33% 1 5 

D6.1. O nível de organização orientada no 

presente (como fazer as coisas 

imediatamente). 

116 3,58 0,91 25% 1 5 

D6.2. A organização orientada no passado 

(como as coisas costumam ser). 
116 3,39 0,86 25% 1 5 

D6.3. A organização orientada no futuro 

(próximo ou distante). 
116 3,82 0,80 21% 2 5 

D6.4. A orientação do tempo 

"monocrônico" (tempo sequencial, tempo 

de relógio) e"policrônico" (sincronização 

de actividade) na organização. 

116 3,58 0,93 26% 1 5 
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D7.1. A visão dos funcionários sobre a 

natureza do espaço - pode ser visto como 

distância física e posição comum com 

significado simbólico social. 

116 3,52 0,91 26% 1 5 

D7.2. A tendência de uma distância na 

orientação de espaço mais comunitário 

(policrônico) visando a uma proximidade 

social e física. 

116 3,48 0,92 26% 1 5 

D7.3. A linguagem corporal, gestos e 

poses, é uma das maneiras mais subtis de 

expressar o que sentem e a maneira de 

interagir com outras pessoas são 

comportamentos humanos dos 

funcionários. 

116 3,67 0,98 27% 1 5 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 

1- Muito baixa; 2- Baixa; 3- Moderada; 4- Alta; 5- Muito Alta. 

(D1). Aspectos comportamentais da relação de organização com seu ambiente  

(D2). Aspectos comportamentais da natureza da realidade e da verdade  

(D3). Aspectos comportamentais da Natureza Humana  

(D4). Aspectos comportamentais da natureza de actividade humana 

(D5). Aspectos comportamentais da natureza das relações humanas 

(D6). Aspectos comportamentais da natureza do tempo  

(D7). Aspectos comportamentais da natureza do espaço  

 

Os valores médios observados apresentam uma importância superior para a 

“qualidade da interacção organizacional com o seu ambiente interno” (3,97) e a 

“verdade derivada ao processo legal” (3,96), seguidos da “relação harmoniosa da 

organização com o seu ambiente” (3,86), a “essência da realidade e da verdade 

objectiva” (3,84), a “organização orientada no futuro” (3,82),  “democracia ou 

participação” (3,81) e a “urgência do papel organizacional em atender às necessidades 

do ambiente” (3,80). A maioria dos itens apresenta uma importância média superior ao 

ponto intermédio da escala de medida, com excepção dos itens com valor inferior para 

as dimensões “a verdade derivada do dogma puro (tradição)” (2,94) e “essência da 

realidade e da verdade subjectiva” (2,99), cuja importância média está ligeiramente 

abaixo do ponto intermédio da escala de medida. 

No quadro 43 podemos verificar que, em média, a dimensão mais valorizada é a 

“relação da organização com o seu ambiente”, seguida da “natureza do tempo”, 

“natureza do espaço” e “natureza das relações humanas”, e depois a “natureza da 
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realidade e da verdade” e “natureza de actividade humana” e, finalmente, da “natureza 

humana”. Todas as dimensões são valorizadas de forma positiva, pois apresentam um 

valor superior ao ponto intermédio da escala de medida. 

Quadro 43 - Aspectos comportamentais da cultura organizacional 

 N Média 
Desvio 

Padrão 

Coef. 

Variação 
Mínimo Máximo 

1. Relação de Organização com 

seu Ambiente 
116 3,77 0,54 14% 2,17 5,00 

2. Natureza da Realidade e da 

Verdade 
116 3,45 0,54 16% 2,14 4,86 

3. Natureza Humana 116 3,36 0,73 22% 1,50 5,00 

4. Natureza de actividade humana 116 3,43 0,65 19% 2,00 5,00 

5. Natureza das relações humanas 116 3,54 0,53 15% 2,00 5,00 

6. Natureza do Tempo 116 3,59 0,67 19% 1,75 5,00 

7. Natureza do Espaço 116 3,56 0,82 23% 1,00 5,00 

 

Empiricamente, o quadro 44 mostra-nos as diferenças observadas nas medianas 

dos critérios o valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80 para duas 

dimensões dos aspectos comportamentais, em que os constructos em estudo são 

medidos de forma adequada, sendo superior ao valor de 0,70 para outras três dimensões 

e superior ao valor de 0,60 para as duas restantes, para estas cinco dimensões podemos 

considerar os dados como unidimensionais. Portanto, todas as dimensões apresentam 

consistência interna, ou seja, medem os constructos em estudo nesta amostra, e serão 

utilizadas de forma adequada em análises posteriores. 
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Quadro 44 - Escala de aspectos comportamentais da cultura organizacional 

 Alfa de Cronbach N de Itens 

1. Relação de Organização com seu 

Ambiente 
0,716 6 

2. Natureza da Realidade e da Verdade 0,655 7 

3. Natureza Humana 0,779 4 

4. Natureza de actividade humana 0,822 6 

5. Natureza das relações humanas 0,644 7 

6. Natureza do Tempo 0,766 4 

7. Natureza do Espaço 0,846 3 

 

5.5. Eficácia Organizacional e Cultura Organizacional 

Este trabalho de investigação pretende averiguar em que medida a cultura 

organizacional posta em prática influencia a eficácia organizacional das organizações 

públicas que desenvolvem a sua actividade no VI Governo Constitucional timorense. E, 

em caso afirmativo, qual é o seu impacto? Como foi referido oportunamente, para 

responder a esta questão optou-se por utilizar a análise factorial e Modelo de regressão 

que visa explorar a relação entre eficácia organizacional (variável dependente) e a 

cultura organizacional (variável independente). Iniciamos nesta parte com análise 

factorial.  

5.5.1. Análise Factorial da Cultura Organizacional 

A avaliação das dimensões de cultura organizacional foi realizada através de 

análise multivariada, com o objectivo de reduzir os dados obtidos a partir da variação 

total observada nas 37 variáveis originais aplicadas. Pretende-se deste modo identificar 

os factores subjacentes aos dados que apliquem a sua estrutura de correlações. 

 A técnica de análise multivariada utilizada foi a análise factorial exploratória. 

Detert et al. (2003), na sua investigação de cultura organizacional e sistemas de gestão 

da qualidade, defendem a utilização da análise factorial exploratória como a mais 

apropriada, dada a complexidade e a fase inicial em que se encontram as abordagens 

integradoras destas duas áreas. Esta opção metodológica é assumida como 
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extremamente relevante, mesmo perante a existência de um modelo conceptual prévio 

como constante em Deter (2000). 

No caso da nossa investigação, considera-se a multidisciplinaridade e a visão 

pluralista da relação entre cultura organizacional e a eficácia das organizações, que tem 

por base a revisão desenvolvida por Schein (2004 e 2009). Esta base de trabalho 

considera a existência de sete dimensões com 37 variáveis no estudo da cultura 

organizacional. Pelo apresentado, realizamos a tentativa de agregação das variáveis da 

cultura organizacional em seis factores, seguindo a posição tomada por Detert et al. 

(2000) como referido. 

O estudo é concebido com base num conjunto de constructos que deverão 

produzir resultados sobre as variáveis observadas e o investigador está interessado numa 

solução teórica não contaminada pelo erro da variância. Optou-se pela Rotação Varimax 

que tem por objetivo extremar o valor dos coeficientes que relacionam cada variável 

com os fatores retidos, de modo a que cada variável possa ser associada a apenas um 

fator. Quanto maior o valor do coeficiente, em termos absolutos, que relaciona uma 

variável com um componente, maior será a relação entre ambos. Esta rotação foi 

escolhida pela convicção que os factores não serão independentes e, desse modo, a 

rotação Varimax, onde os factores possam surgir correlacionados, fará mais sentido do 

que uma rotação ortogonal (Tabachnik & Fidell, 2006). 

De forma a assegurar uma plataforma de ligação ao modelo conceptual, gerador 

de sete dimensões de cultura organizacional, foi realizada uma imposição de extracção 

de seis factores.  

Num primeiro momento, é fundamental assegurar que os dados são apropriados 

para análise factorial, o que pode ser conseguido através de cinco medidas 

nomeadamente: Análise prévia KMO e Teste de Bartlett; Aplicação de análise Factorial; 

Análise de consistência interna e Análise da escala.  
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5.5.1.1.Análise Prévia 

Quadro 45 - KMO e Teste de Bartlett 

Medida de Adequação da Amostra de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,820 

Teste da Esfericidade de Bartlett 
Qui-quadrado 3068,789 

Graus de liberdade 666 

  Valor de prova ** 0,000 

** p<0,01 

A Medida de Adequação da Amostra (MAA) de KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

produz uma estatística cuja interpretação é efetuada de acordo com a seguinte tabela, 

sendo indicada a qualidade dos dados em função do valor obtido. 

Quadro 46 - Medida de Adequação da Amostra 

KMO <0,5 0,5-0,6 0,6-0,7 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1,0 

MAA Inaceitável Má Razoável Média Boa Muito boa 

 

A Medida de Adequação da Amostra (MAA) de KMO - Kaiser-Meyer-Olkin 

(Kaiser, 1974; Leong & Austin, 2006) apresenta um valor de MAA = 0,820, cuja 

interpretação indica que os dados apresentam uma qualidade Boa para ser aplicada a 

análise fatorial (Maroco, 2011). 

O Teste da Esfericidade de Bartlett (Bartlett, 1951) coloca a hipótese nula de que 

as variáveis não estão correlacionadas entre si. Se tal suceder, não se pode aplicar esta 

técnica. 

Como o valor da significância do teste é inferior a 5%, valor de referência 

considerado, a análise permite rejeitar a hipótese de não existir correlação entre as 

variáveis, pelo que podemos prosseguir com a análise. 

Depois de verificar a possibilidade de executar adequadamente a análise factorial, 

prossegue-se com a extracção dos factores a partir das 37 variáveis.  
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Quadro 47 - Comunalidades 

  Extração 

D1.1. A qualidade da interacção organizacional com o seu ambiente interna. ,617 

D1.2. A urgência do papel organizacional em atender às necessidades do ambiente. ,768 

D1.3. O nível da relevância do impacto do ambiente com a organização. ,788 

D1.4. O nível de domínio da organização ao seu ambiente. ,804 

D1.5. O nível de submissa da organização ao seu ambiente. ,828 

D1.6. A relação harmonia da organização com o seu ambiente. ,799 

D2.1. A essência da realidade e da verdade objectiva. ,695 

D2.2. A essência da realidade e da verdade subjectiva. ,811 

D2.3. As dimensões de realidade física e sociais na tomada de decisão; a verdade 

derivada; Ao dogma puro (tradição). 
,751 

D2.4. A verdade derivada ao critério pragmático (Dogma, moral ou religião). ,723 

D2.5. A verdade derivada ao Processo legal. ,747 

D2.6. A verdade derivada a Resolução de conflitos. ,717 

D2.7. A verdade derivada ao método científica (Testes científica). ,722 

D3.1. A força de trabalho e a obediência dos funcionários em troca de recompensas 

económicas. 
,621 

D3.2. A realização do bem-estar psicológico ou social dos funcionários na 

organização. 
,791 

D3.3. A essência da auto-realização e sentimento de auto-estima dos funcionários no 

seu trabalho. 
,761 

D3.4. A natureza do ser humano na organização Considera; Bom, Neutro e Mau. ,823 

D4.1. A natureza das actividades desenvolvidas pelo funcionário - tende à satisfação 

das necessidades básicas, ou sejam susceptíveis de satisfazer as necessidades de auto-

realização. 

,687 

D4.2. O grau das suposições das actividades dos funcionários - a partir de ignorar 

todas as suposições, ate à atenção nas suposições da realidade do seu ambiente. 
,727 

D4.3. O grau de vivacidade dos funcionários passivo /activo. ,816 

D4.4. A orientação de fazer na organização foca na tarefa, na eficiência e na 

descoberta 
,792 

D4.5. A orientação de ser como a organização busca sobreviver e adaptar-se às 

realidades externas. 
,722 
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D4.6. A orientação de ser e de fazer são orientações intermediária dos funcionários 

deve alcançar uma perfeita união com seu ambiente. 
,802 

D5.1. Autocracia ou paternalismo ,681 

D5.2. Democracia ou participação ,826 

D5.3. Delegação ou abdicação ,659 

D5.4. A relação entre chefia e funcionários ênfase na intermediação ou integração. ,653 

D5.5. A natureza dos relacionamentos dos funcionários se foca na resolução dos 

conflitos de poder. 
,645 

D5.6. As relações dos funcionários na organização residem na universalidade, e 

colectivismo. 
,753 

D5.7. Características dos relacionamentos entre papéis dos funcionários na 

organização residem no individualismo ou particularidade. 
,759 

D6.1. O nível de organização orientada no presente (como fazer as coisas 

imediatamente). 
,719 

D6.2. A organização orientada no passado (como as coisas costumam ser). ,703 

D6.3. A organização orientada no futuro (próximo ou distante). ,670 

D6.4. A orientação do tempo "monocrônico" (tempo sequencial, tempo de relogio) 

e"policrônico"(sincronização de actividade) na organização. 
,775 

D7.1. A visão dos funcionários sobre a natureza do espaço - pode ser visto como 

distância física e posição comum com significado simbólico social. 
,725 

D7.2. A tendência de uma distância na orientação de espaço mais comunitário 

(policrônico) visando a uma proximidade social e física. 
,749 

D7.3. A linguagem corporal, gestos e poses, é uma das maneiras mais subtis de 

expressar o que sentem e a maneira de interagir com outras pessoas são 

comportamentos humanos dos funcionários. 

,707 

 

Método de extração: Análise de Componentes Principais. 

As comunalidades extraídas, que representam a percentagem de variância comum 

das variáveis nos fatores extraídos, ou seja, a saturação, são superiores ao mínimo 

normalmente exigido de 32%, para todas as variáveis (Tabachnik & Fidell, 2006; 

Costello & Osborne, 2005), sendo até superiores a 60%, valores que permitem explicar 

pelo menos 36% da variância (a variância explicada é igual ao quadrado da 

comunalidade). 
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Quadro 48 - Variância Total Explicada 

 Valor Próprio inicial Extração após rotação 

Componente Total 
% de 

Variância 

% 

Cumulativa 
Total 

% de 

Variância 

% 

Cumulativa 

1 12,111 32,732 32,732 8,449 22,834 22,834 

2 4,024 10,877 43,609 3,556 9,610 32,444 

3 2,332 6,303 49,912 2,670 7,216 39,660 

4 2,023 5,467 55,379 2,669 7,212 46,872 

5 1,737 4,696 60,075 2,330 6,296 53,168 

6 1,629 4,402 64,477 2,217 5,991 59,160 

7 1,334 3,604 68,081 2,203 5,954 65,114 

8 1,118 3,021 71,102 1,716 4,637 69,751 

9 1,027 2,776 73,878 1,527 4,127 73,878 

10 ,989 2,674 76,552 
   

11 ,789 2,134 78,685 
   

12 ,698 1,888 80,573 
   

13 ,670 1,811 82,384 
   

14 ,634 1,713 84,097 
   

15 ,515 1,393 85,490 
   

16 ,510 1,379 86,869 
   

17 ,466 1,260 88,129 
   

18 ,457 1,235 89,364 
   

19 ,415 1,122 90,486 
   

20 ,362 ,978 91,465 
   

21 ,342 ,925 92,390 
   

22 ,340 ,918 93,308 
   

23 ,320 ,865 94,173 
   

24 ,299 ,808 94,982 
   

25 ,246 ,664 95,646 
   

26 ,211 ,570 96,216 
   

27 ,200 ,541 96,757 
   

28 ,174 ,469 97,226 
   

29 ,160 ,431 97,657 
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30 ,148 ,399 98,056 
   

31 ,143 ,386 98,443 
   

32 ,123 ,333 98,776 
   

33 ,121 ,327 99,102 
   

34 ,103 ,279 99,381 
   

35 ,096 ,261 99,642 
   

36 ,080 ,216 99,858 
   

37 ,053 ,142 100,000    

Método de extração: Análise de Componentes Principais. Rotação Varimax 

 

No Quadro 48 podemos observar, para cada um dos factores (ou componentes) 

que pode ser retido a partir das 37 variáveis originais, qual o seu Valor Próprio e qual a 

percentagem da variação total que ocorre nas variáveis originais por ele explicada. 

Para determinar o número de componentes a incluir na análise utilizou-se o 

critério de Kaiser (exclui as componentes cujos valores próprios são inferiores a 1), 

cumprindo-se o critério de que os fatores devem explicar pelo menos 60% da variação 

total observada nas variáveis originais (Tabachnik & Fidell, 2006; Costello & Osborne, 

2005). 

Nesta análise prévia, são retidos nove fatores, que explicam 73,9% da variação 

total observada nas 37 variáveis originais. 

De seguida, apresenta-se o diagrama Scree Plot:  

Figura 12 - Diagrama Scree Plot 
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Podemos verificar que o declive se altera a partir do terceiro fator e depois a partir 

do sexto fator, pelo que podemos equacionar reter apenas seis fatores, de acordo com a 

análise do scree plot, que garantem ainda que esses seis fatores explicam pelo menos 

60% da variação total observada nas variáveis originais, pois esses seis fatores explicam 

64,5% dessa variação. 

Por esse motivo será forçada a retenção de seis fatores na análise fatorial. 

5.5.1.2. Aplicação da Análise Fatorial  

Quadro 49 - Comunalidades 

  

Extraçã

o 

D1.1. A qualidade da interacção organizacional com o seu ambiente interna. ,541 

D1.2. A urgência do papel organizacional em atender às necessidades do ambiente. ,403 

D1.3. O nível da relevância do impacto do ambiente com a organização. ,744 

D1.4. O nível de domínio da organização ao seu ambiente. ,611 

D1.5. O nível de submissa da organização ao seu ambiente. ,718 

D1.6. A relação harmonia da organização com o seu ambiente. ,652 

D2.1. A essência da realidade e da verdade objectiva. ,643 

D2.2. A essência da realidade e da verdade subjectiva. ,800 

D2.3. As dimensões de realidade física e sociais na tomada de decisão; a verdade 

derivada; Ao dogma puro (tradição). 
,684 

D2.4. A verdade derivada ao critério pragmático (Dogma, moral ou religião). ,610 

D2.5. A verdade derivada ao Processo legal. ,576 

D2.6. A verdade derivada a Resolução de conflitos. ,505 

D2.7. A verdade derivada ao método científica (Testes científica). ,615 

D3.1. A força de trabalho e a obediência dos funcionários em troca de recompensas 

económicas. 
,505 

D3.2. A realização do bem-estar psicológico ou social dos funcionários na 

organização. 
,746 

D3.3. A essência da auto-realização e sentimento de auto-estima dos funcionários no 

seu trabalho. 
,669 

D3.4. A natureza do ser humano na organização Considera; Bom, Neutro e Mau. ,804 
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D4.1. A natureza das actividades desenvolvidas pelo funcionário - tende à satisfação 

das necessidades básicas, ou sejam susceptíveis de satisfazer as necessidades de auto-

realização. 

,657 

D4.2. O grau das suposições das actividades dos funcionários - a partir de ignorar 

todas as suposições, ate à atenção nas suposições da realidade do seu ambiente. 
,609 

D4.3. O grau de vivacidade dos funcionários passivo /activo. ,739 

D4.4. A orientação de fazer na organização foca na tarefa, na eficiência e na 

descoberta 
,624 

D4.5. A orientação de ser como a organização busca sobreviver e adaptar-se às 

realidades externas. 
,623 

D4.6. A orientação de ser e de fazer são orientações intermediária dos funcionários 

deve alcançar uma perfeita união com seu ambiente. 
,656 

D5.1. Autocracia ou paternalismo ,666 

D5.2. Democracia ou participação ,776 

D5.3. Delegação ou abdicação ,540 

D5.4. A relação entre chefia e funcionários ênfase na intermediação ou integração. ,637 

D5.5. A natureza dos relacionamentos dos funcionários se foca na resolução dos 

conflitos de poder. 
,555 

D5.6. As relações dos funcionários na organização residem na universalidade, e 

colectivismo. 
,663 

D5.7. Características dos relacionamentos entre papéis dos funcionários na 

organização residem no individualismo ou particularidade. 
,694 

D6.1. O nível de organização orientada no presente (como fazer as coisas 

imediatamente). 
,558 

D6.2. A organização orientada no passado (como as coisas costumam ser). ,589 

D6.3. A organização orientada no futuro (próximo ou distante). ,584 

D6.4. A orientação do tempo "monocrônico" (tempo sequencial, tempo de relogio) 

e"policrônico"(sincronização de actividade) na organização. 
,742 

D7.1. A visão dos funcionários sobre a natureza do espaço - pode ser visto como 

distância física e posição comum com significado simbólico social. 
,724 

D7.2. A tendência de uma distância na orientação de espaço mais comunitário 

(policrônico) visando a uma proximidade social e física. 
,714 
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D7.3. A linguagem corporal, gestos e poses, é uma das maneiras mais subtis de 

expressar o que sentem e a maneira de interagir com outras pessoas são 

comportamentos humanos dos funcionários. 

,683 

Método de extração: Análise de Componentes Principais. 

As comunalidades extraídas são superiores a 40%, valores que permitem explicar 

pelo menos 16% da variância. 

Quadro 50 - Variância Total Explicada 

 Valor Próprio inicial Extração após rotação 

Componente Total 

% de 

Variâ

ncia 

% 

Cumulativa 
Total 

% de 

Variância 

% 

Cumulativa 

1 12,111 32,732 32,732 8,522 23,033 23,033 

2 4,024 10,877 43,609 4,746 12,828 35,861 

3 2,332 6,303 49,912 3,660 9,892 45,753 

4 2,023 5,467 55,379 2,598 7,021 52,775 

5 1,737 4,696 60,075 2,410 6,512 59,287 

6 1,629 4,402 64,477 1,920 5,190 64,477 

7 1,334 3,604 68,081 
   

8 1,118 3,021 71,102 
   

9 1,027 2,776 73,878 
   

10 ,989 2,674 76,552 
   

11 ,789 2,134 78,685 
   

12 ,698 1,888 80,573 
   

13 ,670 1,811 82,384 
   

14 ,634 1,713 84,097 
   

15 ,515 1,393 85,490 
   

16 ,510 1,379 86,869 
   

17 ,466 1,260 88,129 
   

18 ,457 1,235 89,364 
   

19 ,415 1,122 90,486 
   

20 ,362 ,978 91,465 
   

21 ,342 ,925 92,390 
   

22 ,340 ,918 93,308 
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23 ,320 ,865 94,173 
   

24 ,299 ,808 94,982 
   

25 ,246 ,664 95,646 
   

26 ,211 ,570 96,216 
   

27 ,200 ,541 96,757 
   

28 ,174 ,469 97,226 
   

29 ,160 ,431 97,657 
   

30 ,148 ,399 98,056 
   

31 ,143 ,386 98,443 
   

32 ,123 ,333 98,776 
   

33 ,121 ,327 99,102 
   

34 ,103 ,279 99,381 
   

35 ,096 ,261 99,642 
   

36 ,080 ,216 99,858 
   

37 ,053 ,142 100,000 
   

Método de extração: Análise de Componentes Principais. Rotação Varimax 

 

Nesta análise final, com a retenção de seis fatores, é explicada 64,5% da variação 

total observada nas 37 variáveis originais.  

A Rotação da matriz dos componentes, através do método Varimax, tem por 

objetivo extremar o valor dos coeficientes que relacionam cada variável com os fatores 

retidos, de modo a que cada variável possa ser associada a apenas um fator. Quanto 

maior o valor do coeficiente, em termos absolutos, que relaciona uma variável com um 

componente, maior será a relação entre ambos. Apresenta-se a matriz dos componentes 

após rotação, salientando-se os fatores associados a cada uma das variáveis. 
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Quadro 51 - Matriz Rodada pelo método Varimax 

 
Fator 

1 2 3 4 5 6 

D1.1. A qualidade da interacção organizacional com o 

seu ambiente interna. 
,002 ,613 ,305 -,125 -,222 -,079 

D1.2. A urgência do papel organizacional em atender às 

necessidades do ambiente. 
,050 ,443 ,059 ,214 -,053 ,391 

D1.3. O nível da relevância do impacto do ambiente com 

a organização. 

-

,031 
,596 ,364 -,138 ,015 ,486 

D1.4. O nível de domínio da organização ao seu 

ambiente. 
,385 -,030 ,648 -,076 ,145 ,122 

D1.5. O nível de submissa da organização ao seu 

ambiente. 
,457 -,023 ,489 -,034 ,262 ,447 

D1.6. A relação harmonia da organização com o seu 

ambiente. 
,220 ,187 ,661 ,335 ,082 -,116 

D2.1. A essência da realidade e da verdade objectiva. ,206 ,159 ,695 ,278 ,107 -,065 

D2.2. A essência da realidade e da verdade subjectiva. ,123 -,026 ,353 ,007 ,808 ,075 

D2.3. As dimensões de realidade física e sociais na 

tomada de decisão; a verdade derivada; Ao dogma puro 

(tradição). 

,187 -,016 ,039 ,030 ,802 ,059 

D2.4. A verdade derivada ao critério pragmático 

(Dogma, moral ou religião). 
,074 ,280 -,133 -,006 ,709 ,073 

D2.5. A verdade derivada ao Processo legal. 
-

,087 
,181 ,177 ,695 -,081 ,121 

D2.6. A verdade derivada a Resolução de conflitos. ,488 ,007 ,491 ,099 -,114 ,050 

D2.7. A verdade derivada ao método científica (Testes 

científica). 
,373 ,003 ,482 ,464 -,154 ,068 

D3.1. A força de trabalho e a obediência dos 

funcionários em troca de recompensas económicas. 
,623 ,084 ,255 ,179 -,074 ,087 

D3.2. A realização do bem-estar psicológico ou social 

dos funcionários na organização. 
,571 ,077 ,332 ,544 ,043 -,078 

D3.3. A essência da auto-realização e sentimento de 

auto-estima dos funcionários no seu trabalho. 
,665 ,120 ,181 ,373 ,199 ,042 
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D3.4. A natureza do ser humano na organização 

Considera; Bom, Neutro e Mau. 
,103 ,510 ,028 ,705 ,143 ,123 

D4.1. A natureza das actividades desenvolvidas pelo 

funcionário - tende à satisfação das necessidades 

básicas, ou sejam susceptíveis de satisfazer as 

necessidades de auto-realização. 

,705 ,197 ,190 ,257 ,104 -,096 

D4.2. O grau das suposições das actividades dos 

funcionários - a partir de ignorar todas as suposições, ate 

à atenção nas suposições da realidade do seu ambiente. 

,742 -,010 ,009 ,223 -,093 ,012 

D4.3. O grau de vivacidade dos funcionários passivo 

/activo. 
,217 ,709 -,215 ,353 ,129 ,031 

D4.4. A orientação de fazer na organização foca na 

tarefa, na eficiência e na descoberta 
,688 ,239 ,079 ,055 ,197 -,211 

D4.5. A orientação de ser como a organização busca 

sobreviver e adaptar-se às realidades externas. 
,293 ,721 ,002 -,014 ,128 ,005 

D4.6. A orientação de ser e de fazer são orientações 

intermediária dos funcionários deve alcançar uma 

perfeita união com seu ambiente. 

,676 ,185 ,185 -,181 ,310 -,033 

D5.1. Autocracia ou paternalismo 
-

,107 
,142 -,179 ,152 ,141 ,748 

D5.2. Democracia ou participação ,220 ,760 ,003 ,245 ,174 -,246 

D5.3. Delegação ou abdicação ,099 ,549 -,178 ,431 ,106 ,016 

D5.4. A relação entre chefia e funcionários ênfase na 

intermediação ou integração. 
,479 ,111 ,610 -,117 ,010 -,097 

D5.5. A natureza dos relacionamentos dos funcionários 

se foca na resolução dos conflitos de poder. 
,651 ,126 ,218 -,133 ,043 ,221 

D5.6. As relações dos funcionários na organização 

residem na universalidade, e colectivismo. 

,

221 

,

754 

,

168 

,

080 

,

067 

,

075 

D5.7. Características dos relacionamentos entre papéis 

dos funcionários na organização residem no 

individualismo ou particularidade. 

,

651 

-

,107 

-

,049 

,

073 

,

134 

,

483 

D6.1. O nível de organização orientada no presente 

(como fazer as coisas imediatamente). 

,

622 

,

167 

,

326 

,

123 

,

149 

-

,002 
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D6.2. A organização orientada no passado (como as 

coisas costumam ser). 

,

555 

-

,102 

,

303 

-

,048 

,

108 

,

407 

D6.3. A organização orientada no futuro (próximo ou 

distante). 

,

197 

,

663 

,

144 

,

170 

,

002 

,

237 

D6.4. A orientação do tempo "monocrônico" (tempo 

sequencial, tempo de relogio) 

e"policrônico"(sincronização de actividade) na 

organização. 

,

765 

,

264 

,

283 

-

,056 

,

046 

-

,034 

D7.1. A visão dos funcionários sobre a natureza do 

espaço - pode ser visto como distância física e posição 

comum com significado simbólico social. 

,

789 

,

211 

,

209 

-

,019 

,

033 

,

111 

D7.2. A tendência de uma distância na orientação de 

espaço mais comunitário (policrônico) visando a uma 

proximidade social e física. 

,

806 

,

204 

,

034 

-

,079 

,

126 

,

001 

D7.3. A linguagem corporal, gestos e poses, é uma das 

maneiras mais subtis de expressar o que sentem e a 

maneira de interagir com outras pessoas são 

comportamentos humanos dos funcionários. 

,

754 

,

254 

,

122 

,

069 

,

118 

-

,129 

Método de Rotação: Varimax com a normalização de Kaiser. 

 

As saturações das variáveis em cada fator são sempre superiores ao mínimo 

exigido de 40%. Verificam-se as seguintes associações entre os fatores relativos à 

Escala “4. Cultura Organizacional” e as variáveis: 

Fator 1 – Recursos Humanos, associado às variáveis: 

D3.1. A força de trabalho e a obediência dos funcionários em troca de 

recompensas económicas. 

D3.2. A realização do bem-estar psicológico ou social dos funcionários na 

organização. 

D3.3. A essência da auto-realização e sentimento de auto-estima dos funcionários 

no seu trabalho. 
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D4.1. A natureza das actividades desenvolvidas pelo funcionário - tende à 

satisfação das necessidades básicas, ou sejam susceptíveis de satisfazer as 

necessidades de auto-realização. 

D4.2. O grau das suposições das actividades dos funcionários - a partir de ignorar 

todas as suposições, ate à atenção nas suposições da realidade do seu 

ambiente. 

D4.4. A orientação de fazer na organização foca na tarefa, na eficiência e na 

descoberta 

D4.6. A orientação de ser e de fazer são orientações intermediária dos 

funcionários deve alcançar uma perfeita união com seu ambiente. 

D5.5. A natureza dos relacionamentos dos funcionários se foca na resolução dos 

conflitos de poder. 

D5.7. Características dos relacionamentos entre papéis dos funcionários na 

organização residem no individualismo ou particularidade. 

D6.1. O nível de organização orientada no presente (como fazer as coisas 

imediatamente). 

D6.2. A organização orientada no passado (como as coisas costumam ser). 

D6.4. A orientação do tempo "monocrônico" (tempo sequencial, tempo de 

relogio) e"policrônico"(sincronização de actividade) na organização. 

D7.1. A visão dos funcionários sobre a natureza do espaço - pode ser visto como 

distância física e posição comum com significado simbólico social. 

D7.2. A tendência de uma distância na orientação de espaço mais comunitário 

(policrônico) visando a uma proximidade social e física. 

D7.3. A linguagem corporal, gestos e poses, é uma das maneiras mais subtis de 

expressar o que sentem e a maneira de interagir com outras pessoas são 

comportamentos humanos dos funcionários. 

Fator 2 – Ambiente e Organização, associado às variáveis: 

D1.1. A qualidade da interacção organizacional com o seu ambiente interna. 

D1.2. A urgência do papel organizacional em atender às necessidades do 

ambiente. 

D1.3. O nível da relevância do impacto do ambiente com a organização. 

D4.3. O grau de vivacidade dos funcionários passivo /activo. 
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D4.5. A orientação de ser como a organização busca sobreviver e adaptar-se às 

realidades externas. 

D5.2. Democracia ou participação 

D5.3. Delegação ou abdicação 

D5.6. As relações dos funcionários na organização residem na universalidade, e 

colectivismo. 

D6.3. A organização orientada no futuro (próximo ou distante). 

 

Fator 3 – Relações, associado às variáveis: 

D1.4. O nível de domínio da organização ao seu ambiente. 

D1.5. O nível de submissa da organização ao seu ambiente. 

D1.6. A relação harmonia da organização com o seu ambiente. 

D2.1. A essência da realidade e da verdade objectiva. 

D2.6. A verdade derivada a Resolução de conflitos. 

D2.7. A verdade derivada ao método científica (Testes científica). 

D5.4. A relação entre chefia e funcionários ênfase na intermediação ou integração. 

 

Fator 4 - Processos, associado às variáveis: 

D2.5. A verdade derivada ao Processo legal. 

D3.4. A natureza do ser humano na organização Considera; Bom, Neutro e Mau. 

 

Fator 5 – Dogmas, associado às variáveis: 

D2.2. A essência da realidade e da verdade subjectiva. 

D2.3. As dimensões de realidade física e sociais na tomada de decisão; a verdade 

derivada; Ao dogma puro (tradição). 

D2.4. A verdade derivada ao critério pragmático (Dogma, moral ou religião). 

 

Fator 6 – Autocracia ou paternalismo, associado à variável: 

D5.1. Autocracia ou paternalismo 
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A cada Fator foi atribuída uma designação, em função dos itens que o integram. 

Quadro 52 - Resultados da Análise Fatorial Exploratória (seis fatores) 

 

Fator 

1 2 3 4 5 6 

D1.1. A qualidade da interacção organizacional com o 

seu ambiente interna. 
 ,613     

D1.2. A urgência do papel organizacional em atender 

às necessidades do ambiente. 
 ,443     

D1.3. O nível da relevância do impacto do ambiente 

com a organização. 
 ,596     

D1.4. O nível de domínio da organização ao seu 

ambiente. 
  ,648    

D1.5. O nível de submissa da organização ao seu 

ambiente. 
,457  ,489   ,447 

D1.6. A relação harmonia da organização com o seu 

ambiente. 
  ,661    

D2.1. A essência da realidade e da verdade objectiva.   ,695    

D2.2. A essência da realidade e da verdade subjectiva.     ,808  

D2.3. As dimensões de realidade física e sociais na 

tomada de decisão; a verdade derivada; Ao dogma 

puro (tradição). 

    ,802  

D2.4. A verdade derivada ao critério pragmático 

(Dogma, moral ou religião). 
    ,709  

D2.5. A verdade derivada ao Processo legal.    ,695   

D2.6. A verdade derivada a Resolução de conflitos. ,488  ,491    

D2.7. A verdade derivada ao método científica (Testes 

científica). 
  ,482 ,464   

D3.1. A força de trabalho e a obediência dos 

funcionários em troca de recompensas económicas. 
,623      

D3.2. A realização do bem-estar psicológico ou social 

dos funcionários na organização. 
,571   ,544   

D3.3. A essência da auto-realização e sentimento de ,665      
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auto-estima dos funcionários no seu trabalho. 

D3.4. A natureza do ser humano na organização 

Considera; Bom, Neutro e Mau. 
, ,510  ,705   

D4.1. A natureza das actividades desenvolvidas pelo 

funcionário - tende à satisfação das necessidades 

básicas, ou sejam susceptíveis de satisfazer as 

necessidades de auto-realização. 

,705      

D4.2. O grau das suposições das actividades dos 

funcionários - a partir de ignorar todas as suposições, 

ate à atenção nas suposições da realidade do seu 

ambiente. 

,742      

D4.3. O grau de vivacidade dos funcionários passivo 

/activo. 
 ,709     

D4.4. A orientação de fazer na organização foca na 

tarefa, na eficiência e na descoberta 
,688      

D4.5. A orientação de ser como a organização busca 

sobreviver e adaptar-se às realidades externas. 
 ,721     

D4.6. A orientação de ser e de fazer são orientações 

intermediária dos funcionários deve alcançar uma 

perfeita união com seu ambiente. 

,676      

D5.1. Autocracia ou paternalismo  ,142    ,748 

D5.2. Democracia ou participação  ,760     

D5.3. Delegação ou abdicação  ,549  ,431   

D5.4. A relação entre chefia e funcionários ênfase na 

intermediação ou integração. 
,479  ,610    

D5.5. A natureza dos relacionamentos dos funcionários 

se foca na resolução dos conflitos de poder. 
,651      

D5.6. As relações dos funcionários na organização 

residem na universalidade, e colectivismo. 
 ,754     

D5.7. Características dos relacionamentos entre papéis 

dos funcionários na organização residem no 

individualismo ou particularidade. 

,651     ,483 

D6.1. O nível de organização orientada no presente ,622      
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(como fazer as coisas imediatamente). 

D6.2. A organização orientada no passado (como as 

coisas costumam ser). 
,555     ,407 

D6.3. A organização orientada no futuro (próximo ou 

distante). 
 ,663     

D6.4. A orientação do tempo "monocrônico" (tempo 

sequencial, tempo de relogio) 

e"policrônico"(sincronização de actividade) na 

organização. 

,765      

D7.1. A visão dos funcionários sobre a natureza do 

espaço - pode ser visto como distância física e posição 

comum com significado simbólico social. 

,789      

D7.2. A tendência de uma distância na orientação de 

espaço mais comunitário (policrônico) visando a uma 

proximidade social e física. 

,806      

D7.3. A linguagem corporal, gestos e poses, é uma das 

maneiras mais subtis de expressar o que sentem e a 

maneira de interagir com outras pessoas são 

comportamentos humanos dos funcionários. 

,754      

Valor próprio 12,11 4,02 2,33 2,02 1,74 1,63 

% variância explicada 23,0 12,8 9,9 7,0 6,5 5,2 

Variância total explicada      64,5 

Método de Rotação: Varimax com a normalização de Kaiser. 

 

N = 116. KMO = 0,820. As saturações superiores para cada item estão a negrito e 

os valores < 0,4 foram retirados. 
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5.5.1.3. Análise de consistência interna da escala “ Cultura Organizacional” 

A escala é uma escala ordinal do tipo Likert com cinco alternativas de resposta 

(de “1” a “5”) entre “Muito baixa” até “Muito Alta”. É constituída por 37 itens, os quais 

se organizam em seis dimensões. 

Quadro 53 - Dimensões da Escala de “Cultura Organizacional” 

DIMENSÕES DESCRIÇÃO 

Fator 1 - 

Recursos 

Humanos 

D3.1. A força de trabalho e a obediência dos funcionários em troca de 

recompensas económicas. 

D3.2. A realização do bem-estar psicológico ou social dos funcionários na 

organização. 

D3.3. A essência da auto-realização e sentimento de auto-estima dos 

funcionários no seu trabalho. 

D4.1. A natureza das actividades desenvolvidas pelo funcionário - tende à 

satisfação das necessidades básicas, ou sejam susceptíveis de satisfazer as 

necessidades de auto-realização. 

D4.2. O grau das suposições das actividades dos funcionários - a partir de 

ignorar todas as suposições, ate à atenção nas suposições da realidade do seu 

ambiente. 

D4.4. A orientação de fazer na organização foca na tarefa, na eficiência e na 

descoberta 

D4.6. A orientação de ser e de fazer são orientações intermediária dos 

funcionários deve alcançar uma perfeita união com seu ambiente. 

D5.5. A natureza dos relacionamentos dos funcionários se foca na resolução 

dos conflitos de poder. 

D5.7. Características dos relacionamentos entre papéis dos funcionários na 

organização residem no individualismo ou particularidade. 

D6.1. O nível de organização orientada no presente (como fazer as coisas 

imediatamente). 

D6.2. A organização orientada no passado (como as coisas costumam ser). 

D6.4. A orientação do tempo "monocrônico" (tempo sequencial, tempo de 

relogio) e"policrônico"(sincronização de actividade) na organização. 

D7.1. A visão dos funcionários sobre a natureza do espaço - pode ser visto 

como distância física e posição comum com significado simbólico social. 
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D7.2. A tendência de uma distância na orientação de espaço mais comunitário 

(policrônico) visando a uma proximidade social e física. 

D7.3. A linguagem corporal, gestos e poses, é uma das maneiras mais subtis de 

expressar o que sentem e a maneira de interagir com outras pessoas são 

comportamentos humanos dos funcionários. 

Fator 2 - 

Ambiente e 

Organização 

D1.1. A qualidade da interacção organizacional com o seu ambiente interna. 

D1.2. A urgência do papel organizacional em atender às necessidades do 

ambiente. 

D1.3. O nível da relevância do impacto do ambiente com a organização. 

D4.3. O grau de vivacidade dos funcionários passivo /activo. 

D4.5. A orientação de ser como a organização busca sobreviver e adaptar-se às 

realidades externas. 

D5.2. Democracia ou participação 

D5.3. Delegação ou abdicação 

D5.6. As relações dos funcionários na organização residem na universalidade, e 

colectivismo. 

D6.3. A organização orientada no futuro (próximo ou distante). 

Fator 3 - 

Relações 

D1.4. O nível de domínio da organização ao seu ambiente. 

D1.5. O nível de submissa da organização ao seu ambiente. 

D1.6. A relação harmonia da organização com o seu ambiente. 

D2.1. A essência da realidade e da verdade objectiva. 

D2.6. A verdade derivada a Resolução de conflitos. 

D2.7. A verdade derivada ao método científica (Testes científica). 

D5.4. A relação entre chefia e funcionários ênfase na intermediação ou 

integração. 

Fator 4 - 

Processos 

D2.5. A verdade derivada ao Processo legal. 

D3.4. A natureza do ser humano na organização Considera; Bom, Neutro e 

Mau. 

Fator 5 - 

Dogmas 

D2.2. A essência da realidade e da verdade subjectiva. 

D2.3. As dimensões de realidade física e sociais na tomada de decisão; a 

verdade derivada; Ao dogma puro (tradição). 

D2.4. A verdade derivada ao critério pragmático (Dogma, moral ou religião). 
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Fator 6 - 

Autocracia ou 

paternalismo 

D5.1. Autocracia ou paternalismo 

 

Quadro 54 - Estatísticas de consistência interna: Escala de “Cultura 

Organizacional” 

 Alfa de Cronbach N de Itens 

Fator 1 - Recursos Humanos 0,939 15 

Fator 2 - Ambiente e Organização 0,863 9 

Fator 3 – Relações 0,848 7 

Fator 4 – Processos 0,690 2 

Fator 5 – Dogmas 0,757 3 

Fator 6 - Autocracia ou paternalismo n.d. 1 

n.d.: não pode ser calculado para uma dimensão constituída por um item. 

 

O valor do Alfa de Cronbach é superior ao valor de 0,80 para três das dimensões 

da Cultura Organizacional, nas quais os construtos em estudo são medidos de forma 

adequada, é superior ou está muito próximo do valor de 0,70 para as outras duas 

dimensões, em que podemos considerar os dados aceitáveis como unidimensionais. 

Portanto, todas as dimensões apresentam consistência interna , ou seja, medem os 

construtos em estudo, nesta amostra, e serão utilizadas de forma sustentada nas análises 

posteriores. 

5.5.1.4. Análise da escala de “Cultura Organizacional” 

Para cada uma das dimensões da escala, os seus valores foram determinadas a 

partir do cálculo da média dos itens que as constituem. 
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Quadro 55 - Estatísticas: Escala de “Cultura Organizacional” 

 N Média 
Desvio 

Padrão 

Coef. 

Variação 
Mínimo Máximo 

Fator 1 - Recursos Humanos 116 3,42 0,69 20% 1 5 

Fator 2 - Ambiente e 

Organização 116 3,71 0,59 16% 2 5 

Fator 3 – Relações 116 3,69 0,63 17% 1 5 

Fator 4 – Processos 116 3,79 0,72 19% 2 5 

Fator 5 – Dogmas 116 3,09 0,86 28% 1 5 

Fator 6 - Autocracia ou 

paternalismo 116 3,27 1,09 33% 1 5 

 

Podemos verificar que, em média, a dimensão mais valorizada é “Processos”, logo 

seguida de “Ambiente e Organização” e “Relações”, seguidas depois de “Recursos 

Humanos”, seguida de “Autocracia ou paternalismo” e, finalmente, de “ Dogmas”. 

Todas as dimensões são valorizadas de forma positiva, pois apresentam um valor 

superior ao ponto intermédio da escala de medida. 

5.5.2. Modelos de Regressão  

5.5.2.1. Variável Dependente da eficácia organizacional: 1. Dimensão 

mecânica  

Variável Dependente: 1. Dimensão mecânica de eficácia organizacional. 

Variáveis Independentes: Fator 1 - Recursos Humanos, Fator 2 - Ambiente e 

Organização, Fator 3 – Relações, Fator 4 – Processos, Fator 5 – Dogmas e Fator 6 - 

Autocracia ou paternalismo, da Cultura Organizacional 

O modelo de regressão, inicialmente, pode integrar todas as variáveis 

independentes. São apresentados os resultados mais relevantes para o modelo de 

regressão inicialmente construído, com todas as variáveis independentes selecionadas 

para integrar este modelo e respetivos valores de prova. 
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Quadro 56 - Coeficientes de determinação 

R R2 Ra
2 Erro padrão da estimativa 

0,416 0,173 0,128 0,559 

 

O coeficiente de determinação (r2=0,173) indica que 17,3% da variação que 

ocorre na variável dependente “1. Dimensão mecânica” é explicada pelas variáveis 

incluídas no modelo. O coeficiente de determinação ajustado (ra
2=0,128) é de 12,8%. 

Quadro 57 - ANOVA e Teste F 

 
Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média dos 

quadrados 
F Valor de prova (p) 

Regressão 7,132 6 1,189 3,806 ** 0,002 

Residual 34,042 109 ,312 
  

Total 41,174 115 
   

p - Valor de prova (** p<0,01) 

O teste F, à significância global do modelo, é validado por apresentar valor de 

prova p=0,002, portanto inferior a 5%, o que permite rejeitar a hipótese de não existirem 

variáveis independentes significantes para o modelo. 

Quadro 58 - Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância 

 b s(b) t p 

(Constante) 3,227 ,428 7,546 0,000 

Fator 1 - Recursos Humanos ,139 ,116 1,193 0,235 

Fator 2 - Ambiente e 

Organização 
,355 ,115 3,089 ** 0,003 

Fator 3 – Relações -,051 ,122 -,418 0,677 

Fator 4 – Processos ,003 ,089 ,039 0,969 

Fator 5 – Dogmas -,101 ,065 -1,569 0,120 

Fator 6 - Autocracia ou 

paternalismo 
-,089 ,051 -1,763 0,081 

b e s(b) – estimativas do coeficiente e do seu desvio padrão para cada variável. 

t – Estatística do teste t de Student.  p - Valor de prova (** p<0,01) 
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A variável cujo valor de prova é inferior a 5% é estatisticamente significativa para 

o modelo, podendo ser também utilizadas as variáveis com valor de prova inferior a 

10%.  

Quando uma estimativa do coeficiente apresenta valor positivo contribui 

positivamente para o aumento da variável dependente, tendo as estimativas negativas o 

efeito contrário: uma variação de uma unidade na variável independente provoca uma 

variação média esperada na variável dependente igual ao valor da estimativa do 

coeficiente. A significância do teste t de Student para cada variável indica-nos a 

probabilidade dessa variável tomar um valor nulo no modelo, não sendo significante, 

apresentando todas as variáveis valores da significância inferior aos 5%, estabelecidos 

como desejável. 

As variáveis incluídas no modelo indicam que: 

• O aumento de uma unidade no “Fator 2 - Ambiente e Organização” provoca um 

aumento médio da variável dependente “1. Dimensão mecânica de eficácia 

organizacional” de b=0,384 (p<0,001); 

• O aumento de uma unidade no “Fator 6 - Autocracia ou paternalismo” provoca 

uma diminuição média da variável dependente “1. Dimensão mecânica de eficácia 

organizacional” de b=-0,103 (p=0,037); 

As variáveis excluídas do modelo indicam que: 

• O “Fator 1 - Recursos Humanos” (p=0,420), o “Fator 3 - Relações” (p=0,838), 

o “Fator 4 - Processos” (p=0,946) e o “Fator 5 - Dogmas” (p=0,198) não 

apresentam uma relação estatisticamente significativa com a variável dependente 

“1. Dimensão mecânica de eficácia organizacional”. 

Assim sendo: em média, a Dimensão mecânica da eficácia organizacional 

aumenta com o aumento do “Fator 2 - Ambiente e Organização” e diminui com o 

aumento do “Fator 6 - Autocracia ou paternalismo”, não variando de forma 

estatisticamente significativa com os restantes fatores. 

5.5.2.1.1. Pressupostos do modelo com a Variável Dependente “1º Dimensão” 

Verifica-se uma dispersão dos valores estimados estandardizados semelhante para 

toda a gama de resíduos e o teste de Levene à homogeneidade das variâncias dos 

resíduos permite também concluir que existe homogeneidade de variâncias, o que vem 

confirmar a verificação do pressuposto da homocedasticidade. 
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A estatística de teste de Durbin-Watson apresenta o valor de 1,710, estando entre 

os valores desejáveis, pelo que se verifica o pressuposto de inexistência de auto-

correlação (independência) entre as variáveis independentes. 

Os resíduos seguem uma distribuição normal, verificada com o teste Kolmogorov-

Smirnov (K-S), e o gráfico Q-Q dos desvios à normalidade permite observar pequenas 

diferenças, pelo que se verifica o pressuposto da distribuição normal dos resíduos. 

Os valores do Fator de Inflação de Variância (FIV) são inferiores ao valor de 

referência (FIV=2), pelo que se verifica também o pressuposto da ausência de 

multicolinearidade. 

5.5.2.2. Variável Dependente da eficácia organizacional: 2. Dimensão 

humana  

Variável Dependente: 2. Dimensão humana de eficácia organizacional. 

Variáveis Independentes: Fator 1 - Recursos Humanos, Fator 2 - Ambiente e 

Organização, Fator 3 – Relações, Fator 4 – Processos, Fator 5 – Dogmas e Fator 6 - 

Autocracia ou paternalismo, da Cultura Organizacional 

Primeiro apresenta-se o modelo de regressão com todas as variáveis 

independentes. 

Quadro 59 - Coeficientes de determinação 

R R2 Ra
2 Erro padrão da estimativa 

0,379 0,143 0,096 0,573 

 

O coeficiente de determinação (r2=0,143) indica que 14,3% da variação que 

ocorre na variável dependente “2. Dimensão humana” é explicada pelas variáveis 

incluídas no modelo. O coeficiente de determinação ajustado (ra
2=0,096) é de 9,6%. 

Quadro 60 - ANOVA e Teste F 

 

Soma dos 

 Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média dos 

quadrados F Valor de prova (p) 

Regressão 5,998 6 1,000 3,042 ** 0,009 

Residual 35,827 109 ,329 
  

Total 41,825 115 
   

p - Valor de prova (** p<0,01) 
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O teste F (p=0,009) permite concluir que existem variáveis independentes 

significantes para o modelo. 

Quadro 61 - Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância 

 b s(b) t p 

(Constante) 2,969 ,439 6,768 0,000 

Fator 1 - Recursos Humanos ,315 ,119 2,639 * 0,010 

Fator 2 - Ambiente e 

Organização 
,194 ,118 1,642 0,103 

Fator 3 – Relações -,142 ,125 -1,135 0,259 

Fator 4 – Processos ,021 ,091 ,236 0,814 

Fator 5 – Dogmas -,107 ,066 -1,615 0,109 

Fator 6 - Autocracia ou 

paternalismo 
-,011 ,052 -,210 0,834 

b e s(b) – estimativas do coeficiente e do seu desvio padrão para cada variável. 

t – Estatística do teste t de Student.  p - Valor de prova (** p<0,01, * p<0,05) 

 

Apenas a variável cujo valor de prova é inferior a 5% é estatisticamente 

significativa para o modelo. 

A variável incluída no modelo indica que: 

• O aumento de uma unidade no “Fator 1 - Recursos Humanos” provoca um 

aumento médio da variável dependente “2. Dimensão humana de eficácia 

organizacional” de b=0,255 (p=0,002);     

 

As variáveis excluídas do modelo indicam que: 

• O “Fator 2 - Ambiente e Organização” (p=0,066), o “Fator 3 - Relações” 

(p=0,300), o “Fator 4 - Processos” (p=0,392), o “Fator 5 - Dogmas” (p=0,136) e o 

“Fator 6 - Autocracia ou paternalismo” (p=0,838), não apresentam uma relação 

estatisticamente significativa com a variável dependente “2. Dimensão humana de 

eficácia organizacional”. 

Assim sendo: em média, a Dimensão humana da eficácia organizacional aumenta 

com o aumento do “Fator 1 - Recursos Humanos”, não variando de forma 

estatisticamente significativa com os restantes fatores. 
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5.5.2.2.1. Pressupostos do modelo com a Variável Dependente “2. Dimensão 

humana”  

Verifica-se uma dispersão dos valores estimados estandardizados semelhante para 

toda a gama de resíduos e o teste de Levene à homogeneidade das variâncias dos 

resíduos permite também concluir que existe homogeneidade de variâncias, o que vem 

confirmar a verificação do pressuposto da homocedasticidade. 

A estatística de teste de Durbin-Watson apresenta o valor de 1,710, estando entre 

os valores desejáveis, pelo que se verifica o pressuposto de inexistência de auto-

correlação (independência) entre as variáveis independentes. 

Os resíduos seguem uma distribuição normal, verificada com o teste Kolmogorov-

Smirnov (K-S), e o gráfico Q-Q dos desvios à normalidade permite observar pequenas 

diferenças, pelo que se verifica o pressuposto da distribuição normal dos resíduos. 

Os valores do Fator de Inflação de Variância (FIV) são inferiores ao valor de 

referência (FIV=2), pelo que se verifica também o pressuposto da ausência de 

multicolinearidade. 

5.5.2.3. Variável Dependente da eficácia organizacional: 3. Dimensão 

sistemática  

Variável Dependente: 3. Dimensão sistemática de eficácia organizacional. 

Variáveis Independentes: Fator 1 - Recursos Humanos, Fator 2 - Ambiente e 

Organização, Fator 3 – Relações, Fator 4 – Processos, Fator 5 – Dogmas e Fator 6 - 

Autocracia ou paternalismo, da Cultura Organizacional 

Primeiro apresenta-se o modelo de regressão com todas as variáveis 

independentes. 

 

Quadro 62 - Coeficientes de determinação 

R R2 Ra
2 Erro padrão da estimativa 

0,584 0,341 0,305 0,645 

 

O coeficiente de determinação (r2=0,341) indica que 34,1% da variação que 

ocorre na variável dependente “3. Dimensão sistemática” é explicada pelas variáveis 

incluídas no modelo. O coeficiente de determinação ajustado (ra
2=0,305) é de 30,5%. 
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Quadro 63 - ANOVA e Teste F 

 
Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média dos 

quadrados 
F Valor de prova (p) 

Regressão 23,465 6 3,911 9,393 ** 0,000 

Residual 45,382 109 ,416 
  

Total 68,847 115 
   

p - Valor de prova (** p<0,01) 

 

O teste F (p<0,001) permite concluir que existem variáveis independentes 

significantes para o modelo. 

Quadro 64 - Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância 

 b s(b) t p 

(Constante) 1,312 ,494 2,658 0,009 

Fator 1 - Recursos Humanos ,527 ,134 3,924 ** 0,000 

Fator 2 - Ambiente e 

Organização 
,301 ,133 2,270 * 0,025 

Fator 3 – Relações -,147 ,141 -1,048 0,297 

Fator 4 – Processos ,187 ,103 1,819 0,072 

Fator 5 – Dogmas -,218 ,074 -2,926 ** 0,004 

Fator 6 - Autocracia ou 

paternalismo 
-,016 ,058 -,268 0,789 

b e s(b) – estimativas do coeficiente e do seu desvio padrão para cada variável. 

t – Estatística do teste t de Student.  p - Valor de prova (** p<0,01, * p<0,05) 

 

As variáveis cujo valor de prova é inferior a 5% são estatisticamente significativas 

para o modelo. 

As variáveis incluídas no modelo indicam que: 

• O aumento de uma unidade no “Fator 1 - Recursos Humanos” provoca um 

aumento médio da variável dependente “3. Dimensão sistemática de eficácia 

organizacional” de b=0,434 (p<0,001);   

• O aumento de uma unidade no “Fator 2 - Ambiente e Organização” provoca um 

aumento médio da variável dependente “3. Dimensão sistemática de eficácia 

organizacional” de b=0,415 (p<0,001); 
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• O aumento de uma unidade no “Fator 5 - Dogmas” provoca uma diminuição 

média da variável dependente “3. Dimensão sistemática de eficácia 

organizacional” de b=-0,216 (p=0,004); 

As variáveis excluídas do modelo indicam que: 

• O “Fator 3 - Relações” (p=0,498), o “Fator 4 - Processos” (p=0,104) e o “Fator 6 

- Autocracia ou paternalismo” (p=0,928) não apresentam uma relação 

estatisticamente significativa com a variável dependente “3. Dimensão sistemática 

de eficácia organizacional”. 

Assim sendo: em média, a Dimensão sistemática da eficácia organizacional 

aumenta com o aumento do “Fator 1 - Recursos Humanos” e do “Fator 2 - Ambiente e 

Organização” e diminui com o aumento do “Fator 5 - Dogmas”, não variando de forma 

estatisticamente significativa com os restantes fatores. 

5.5.2.3.1. Pressupostos do modelo com a Variável Dependente “3. Dimensão 

sistemática” 

Verifica-se uma dispersão dos valores estimados estandardizados semelhante para 

toda a gama de resíduos e o teste de Levene à homogeneidade das variâncias dos 

resíduos permite também concluir que existe homogeneidade de variâncias, o que vem 

confirmar a verificação do pressuposto da homocedasticidade. 

A estatística de teste de Durbin-Watson apresenta o valor de 1,710, estando entre 

os valores desejáveis, pelo que se verifica o pressuposto de inexistência de auto-

correlação (independência) entre as variáveis independentes. 

Os resíduos seguem uma distribuição normal, verificada com o teste Kolmogorov-

Smirnov (K-S), e o gráfico Q-Q dos desvios à normalidade permite observar pequenas 

diferenças, pelo que se verifica o pressuposto da distribuição normal dos resíduos. 

Os valores do Fator de Inflação de Variância (FIV) são inferiores ao valor de 

referência (FIV=2), pelo que se verifica também o pressuposto da ausência de 

multicolinearidade. 
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5.5.2.4. Variável Dependente da eficácia organizacional: 4. Dimensão 

racional  

Variável Dependente: 4. Dimensão racional de eficácia organizacional. 

Variáveis Independentes: Fator 1 - Recursos Humanos, Fator 2 - Ambiente e 

Organização, Fator 3 – Relações, Fator 4 – Processos, Fator 5 – Dogmas e Fator 6 - 

Autocracia ou paternalismo, da Cultura Organizacional. 

Primeiro apresenta-se o modelo de regressão com todas as variáveis 

independentes. 

Quadro 65 - Coeficientes de determinação 

R R2 Ra
2 Erro padrão da estimativa 

0,510 0,260 0,220 0,600 

 

O coeficiente de determinação (r2=0,260) indica que 26,0% da variação que 

ocorre na variável dependente “4. Dimensão racional” é explicada pelas variáveis 

incluídas no modelo. O coeficiente de determinação ajustado (ra
2=0,220) é de 22,0%. 

Quadro 66 - ANOVA e Teste F 

 

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média dos 

quadrados F 

Valor de prova 

(p) 

Regressão 13,823 6 2,304 6,399 ** 0,000 

Residual 39,243 109 ,360 
  

Total 53,066 115 
   

p - Valor de prova (** p<0,01) 

 

O teste F (p<0,001) permite concluir que existem variáveis independentes 

significantes para o modelo. 
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Quadro 67 - Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância 

 b s(b) t P 

(Constante) 2,232 ,459 4,862 0,000 

Fator 1 - Recursos Humanos ,246 ,125 1,974 0,051 

Fator 2 - Ambiente e 

Organização 
,313 ,123 2,536 * 0,013 

Fator 3 – Relações ,030 ,131 ,230 0,819 

Fator 4 – Processos ,079 ,095 ,833 0,407 

Fator 5 – Dogmas -,009 ,069 -,128 0,898 

Fator 6 - Autocracia ou 

paternalismo 
-,123 ,054 -2,268 * 0,025 

b e s(b) – estimativas do coeficiente e do seu desvio padrão para cada variável. 

t – Estatística do teste t de Student.  p - Valor de prova (** p<0,01, * p<0,05) 

 

As variáveis cujo valor de prova é inferior a 5% são estatisticamente significativas 

para o modelo. 

As variáveis incluídas no modelo indicam que: 

• O aumento de uma unidade no “Fator 1 - Recursos Humanos” provoca um 

aumento médio da variável dependente “4. Dimensão racional de eficácia 

organizacional” de b=0,263 (p=0,004); 

• O aumento de uma unidade no “Fator 2 - Ambiente e Organização” provoca um 

aumento médio da variável dependente “4. Dimensão racional de eficácia 

organizacional” de b=0,364 (p=0,001); 

• O aumento de uma unidade no “Fator 6 - Autocracia ou paternalismo” provoca 

uma diminuição média da variável dependente “4. Dimensão racional de eficácia 

organizacional” de b=-0,119 (p=0,025); 

 

As variáveis excluídas do modelo indicam que: 

• O “Fator 3 - Relações” (p=0,678), o “Fator 4 - Processos” (p=0,366) e o “Fator 5 

- Dogmas” (p=0,913) não apresentam uma relação estatisticamente significativa 

com a variável dependente “4. Dimensão racional de eficácia organizacional”. 
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Assim sendo: em média, a Dimensão racional da eficácia organizacional aumenta 

com o aumento do “Fator 1 - Recursos Humanos” e do “Fator 2 - Ambiente e 

Organização” e diminui com o aumento do “Fator 6 - Autocracia ou paternalismo”, não 

variando de forma estatisticamente significativa com os restantes fatores. 

5.5.2.4.1. Pressupostos do modelo com a Variável Dependente “4. Dimensão 

racional” 

Verifica-se uma dispersão dos valores estimados estandardizados semelhante para 

toda a gama de resíduos e o teste de Levene à homogeneidade das variâncias dos 

resíduos permite também concluir que existe homogeneidade de variâncias, o que vem 

confirmar a verificação do pressuposto da homocedasticidade. 

A estatística de teste de Durbin-Watson apresenta o valor de 1,710, estando entre 

os valores desejáveis, pelo que se verifica o pressuposto de inexistência de auto-

correlação (independência) entre as variáveis independentes. 

Os resíduos seguem uma distribuição normal, verificada com o teste Kolmogorov-

Smirnov (K-S), e o gráfico Q-Q dos desvios à normalidade permite observar pequenas 

diferenças, pelo que se verifica o pressuposto da distribuição normal dos resíduos. 

Os valores do Fator de Inflação de Variância (FIV) são inferiores ao valor de 

referência (FIV=2), pelo que se verifica também o pressuposto da ausência de 

multicolinearidade. 

5.5.2.5. Variável Dependente da eficácia organizacional: 5. Dimensão política  

Variável Dependente: 5. Dimensão política de eficácia organizacional. 

Variáveis Independentes: Fator 1 - Recursos Humanos, Fator 2 - Ambiente e 

Organização, Fator 3 – Relações, Fator 4 – Processos, Fator 5 – Dogmas e Fator 6 - 

Autocracia ou paternalismo, da Cultura Organizacional 

Primeiro apresenta-se o modelo de regressão com todas as variáveis 

independentes. 

Quadro 68 - Coeficientes de determinação 

R R2 Ra
2 Erro padrão da estimativa 

0,575 0,330 0,293 0,711 
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O coeficiente de determinação (r2=0,330) indica que 33,0% da variação que 

ocorre na variável dependente “5. Dimensão política” é explicada pelas variáveis 

incluídas no modelo. O coeficiente de determinação ajustado (ra
2=0,293) é de 29,3%. 

Quadro 69 - ANOVA e Teste F 

 

Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média dos 

quadrados F 

Valor de prova 

(p) 

Regressão 27,173 6 4,529 8,954 ** 0,000 

Residual 55,131 109 ,506     

Total 82,304 115       

p - Valor de prova (** p<0,01) 

 

O teste F (p<0,001) permite concluir que existem variáveis independentes 

significantes para o modelo. 

Quadro 70 - Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância 

 b s(b) t p 

(Constante) 1,405 ,544 2,582 0,011 

Fator 1 - Recursos Humanos ,578 ,148 3,905 ** 0,000 

Fator 2 - Ambiente e 

Organização 
-,043 ,146 -,294 0,769 

Fator 3 – Relações -,157 ,155 -1,014 0,313 

Fator 4 – Processos ,289 ,113 2,557 * 0,012 

Fator 5 – Dogmas -,288 ,082 -3,513 ** 0,001 

Fator 6 - Autocracia ou 

paternalismo 
,236 ,064 3,674 ** 0,000 

b e s(b) – estimativas do coeficiente e do seu desvio padrão para cada variável. 

t – Estatística do teste t de Student.  p - Valor de prova (** p<0,01, * p<0,05) 

 

As variáveis cujo valor de prova é inferior a 5% são estatisticamente significativas 

para o modelo. 

As variáveis incluídas no modelo indicam que: 

• O aumento de uma unidade no “Fator 1 - Recursos Humanos” provoca um 

aumento médio da variável dependente “5. Dimensão política de eficácia 

organizacional” de b=0,470 (p<0,001); 
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• O aumento de uma unidade no “Fator 4 - Processos” provoca um aumento médio 

da variável dependente “5. Dimensão política de eficácia organizacional” de 

b=0,253 (p=0,010); 

• O aumento de uma unidade no “Fator 5 - Dogmas” provoca uma diminuição 

média da variável dependente “5. Dimensão política de eficácia organizacional” 

de b=-0,290 (p=0,001); 

• O aumento de uma unidade no “Fator 6 - Autocracia ou paternalismo” provoca 

um aumento médio da variável dependente “5. Dimensão política de eficácia 

organizacional” de b=0,243 (p<0,001); 

As variáveis excluídas do modelo indicam que: 

• O “Fator 2 - Ambiente e Organização” (p=0,814) e  “Fator 3 - Relações” 

(p=0,318) não apresentam uma relação estatisticamente significativa com a 

variável dependente “5. Dimensão política de eficácia organizacional”. 

Assim sendo: em média, a Dimensão política da eficácia organizacional aumenta 

com o aumento do “Fator 1 - Recursos Humanos”, do “Fator 4 - Processos” e do “Fator 

6 - Autocracia ou paternalismo” e diminui com o aumento do “Fator 5 - Dogmas”, não 

variando de forma estatisticamente significativa com os restantes fatores. 

5.5.2.5.1. Pressupostos do modelo com a Variável Dependente “5. Dimensão 

política” 

Verifica-se uma dispersão dos valores estimados estandardizados semelhante para 

toda a gama de resíduos e o teste de Levene à homogeneidade das variâncias dos 

resíduos permite também concluir que existe homogeneidade de variâncias, o que vem 

confirmar a verificação do pressuposto da homocedasticidade. 

A estatística de teste de Durbin-Watson apresenta o valor de 1,710, estando entre 

os valores desejáveis, pelo que se verifica o pressuposto de inexistência de auto-

correlação (independência) entre as variáveis independentes. 

Os resíduos seguem uma distribuição normal, verificada com o teste Kolmogorov-

Smirnov (K-S), e o gráfico Q-Q dos desvios à normalidade permite observar pequenas 

diferenças, pelo que se verifica o pressuposto da distribuição normal dos resíduos. 

Os valores do Fator de Inflação de Variância (FIV) são inferiores ao valor de 

referência (FIV=2), pelo que se verifica também o pressuposto da ausência de 

multicolinearidade. 



222 

5.5.2.6. Variável Dependente da eficácia organizacional: 6. Dimensão da 

qualidade  

Variável Dependente: 6. Dimensão da qualidade de eficácia organizacional. 

Variáveis Independentes: Fator 1 - Recursos Humanos, Fator 2 - Ambiente e 

Organização, Fator 3 – Relações, Fator 4 – Processos, Fator 5 – Dogmas e Fator 6 - 

Autocracia ou paternalismo, da Cultura Organizacional 

Primeiro apresenta-se o modelo de regressão com todas as variáveis 

independentes. 

Quadro 71 - Coeficientes de determinação 

R R2 Ra
2 Erro padrão da estimativa 

0,408 0,167 0,121 0,809 

 

O coeficiente de determinação (r2=0,167) indica que 16,7% da variação que 

ocorre na variável dependente “6. Dimensão da qualidade” é explicada pelas variáveis 

incluídas no modelo. O coeficiente de determinação ajustado (ra
2=0,121) é de 12,1%. 

Quadro 72 - ANOVA e Teste F 

 
Soma dos 

Quadrados 

Graus de 

liberdade 

Média dos 

quadrados 
F 

Valor de prova 

(p) 

Regressão 14,256 6 2,376 3,630 ** 0,003 

Residual 71,356 109 ,655 
  

Total 85,612 115 
   

p - Valor de prova (** p<0,01) 

 

O teste F (p=0,003) permite concluir que existem variáveis independentes 

significantes para o modelo. 
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Quadro 73 - Coeficientes das variáveis no modelo e nível de significância 

 b s(b) T p 

(Constante) 2,075 ,619 3,351 0,001 

Fator 1 - Recursos Humanos ,254 ,168 1,508 0,134 

Fator 2 - Ambiente e 

Organização 
,303 ,166 1,818 0,072 

Fator 3 – Relações -,123 ,176 -,695 0,489 

Fator 4 – Processos ,188 ,129 1,463 0,146 

Fator 5 – Dogmas ,066 ,093 ,707 0,481 

Fator 6 - Autocracia ou 

paternalismo 
-,096 ,073 -1,313 0,192 

b e s(b) – estimativas do coeficiente e do seu desvio padrão para cada variável. 

t – Estatística do teste t de Student.  p - Valor de prova (** p<0,01, * p<0,05) 

 

Não existem variáveis com valor de prova inferior a 5%, pelo que não há variáveis 

estatisticamente significativas para o modelo. 

A variável incluída no modelo indica que: 

• O aumento de uma unidade no “Fator 2 - Ambiente e Organização” provoca um 

aumento médio da variável dependente “6. Dimensão da qualidade de eficácia 

organizacional” de b=0,495 (p<0,001); 

As variáveis excluídas do modelo indicam que: 

• O “Fator 1 - Recursos Humanos” (p=0,073), o “Fator 3 - Relações” (p=0,322), o 

“Fator 4 - Processos” (p=0,234), o “Fator 5 - Dogmas” (p=0,308) e o “Fator 6 - 

Autocracia ou paternalismo” (p=0,244), não apresentam uma relação 

estatisticamente significativa com a variável dependente “6. Dimensão da 

qualidade de eficácia organizacional”. 

Assim sendo: em média, a Dimensão da qualidade da eficácia organizacional 

aumenta com o aumento do “Fator 2 - Ambiente e Organização”, não variando de forma 

estatisticamente significativa com os restantes fatores. 

5.5.2.6.1. Pressupostos do modelo com a Variável Dependente “6. Dimensão 

da qualidade” 

Verifica-se uma dispersão dos valores estimados estandardizados semelhante para 

toda a gama de resíduos e o teste de Levene à homogeneidade das variâncias dos 
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resíduos permite também concluir que existe homogeneidade de variâncias, o que vem 

confirmar a verificação do pressuposto da homocedasticidade. 

A estatística de teste de Durbin-Watson apresenta o valor de 1,710, estando entre 

os valores desejáveis, pelo que se verifica o pressuposto de inexistência de auto-

correlação (independência) entre as variáveis independentes. 

Os resíduos seguem uma distribuição normal, verificada com o teste Kolmogorov-

Smirnov (K-S), e o gráfico Q-Q dos desvios à normalidade permite observar pequenas 

diferenças, pelo que se verifica o pressuposto da distribuição normal dos resíduos. 

Os valores do Fator de Inflação de Variância (FIV) são inferiores ao valor de 

referência (FIV=2), pelo que se verifica também o pressuposto da ausência de 

multicolinearidade. 

5.5.3. Análise global: Coeficientes das variáveis significantes e qualidade dos 

modelos 

Quadro 74 - Análise global: Coeficientes das variáveis significantes e 

qualidade dos modelos 

 Dimensões da eficácia organizacional 

1. Dimensão 

mecânica. 

2. Dimensão 

humana  

3. Dimensão 

sistemática. 

4. Dimensão 

racional  

5. Dimensão 

política  

6. Dimensão 

da qualidade 

r2 14,8% 8,5% 31,8% 25,5% 32,4% 11,3% 

ra
2 13,3% 7,7% 30,0% 23,5% 29,9% 10,5% 

Fator 1 - Recursos Humanos  ** 0,255 ** 0,434 ** 0,263 ** 0,470  

Fator 2 - Ambiente e 

Organização 
** 0,384  ** 0,415 ** 0,364  ** 0,495 

Fator 3 – Relações       

Fator 4 – Processos     * 0,253  

Fator 5 – Dogmas   ** -0,216  ** -0,290  

Fator 6 - Autocracia ou 

paternalismo 
* -0,103   * -0,119 ** 0,243  

Pressupostos OK OK (a) OK OK OK OK 

** p<0,01, * p<0,05 

(a) exceto homogeneidade de variâncias 

  



225 

Globalmente o resultado de Coeficientes das variáveis significantes e qualidade 

dos modelos no quadro 73 mostra que:   

Variável Dependente da eficácia organizacional: 1. Dimensão mecânica  

As variáveis incluídas no modelo indicam que: 

• O aumento de uma unidade no “Fator 2 - Ambiente e Organização” provoca um 

aumento médio da variável dependente “1. Dimensão mecânica de eficácia 

organizacional” de b=0,384 (p<0,001); 

• O aumento de uma unidade no “Fator 6 - Autocracia ou paternalismo” provoca 

uma diminuição média da variável dependente “1. Dimensão mecânica de eficácia 

organizacional” de b=-0,103 (p=0,037); 

As variáveis excluídas do modelo indicam que: 

• O “Fator 1 - Recursos Humanos” (p=0,420), o “Fator 3 - Relações” (p=0,838), o 

“Fator 4 - Processos” (p=0,946) e o “Fator 5 - Dogmas” (p=0,198) não 

apresentam uma relação estatisticamente significativa com a variável dependente 

“1. Dimensão mecânica de eficácia organizacional”. 

Assim sendo: em média, a Dimensão mecânica da eficácia organizacional 

aumenta com o aumento do “Fator 2 - Ambiente e Organização” e diminui com o 

aumento do “Fator 6 - Autocracia ou paternalismo”, não variando de forma 

estatisticamente significativa com os restantes fatores. 

Variável Dependente da eficácia organizacional: 2. Dimensão humana  

A variável incluída no modelo indica que: 

• O aumento de uma unidade no “Fator 1 - Recursos Humanos” provoca um 

aumento médio da variável dependente “2. Dimensão humana de eficácia 

organizacional” de b=0,255 (p=0,002);  

As variáveis excluídas do modelo indicam que: 

• O “Fator 2 - Ambiente e Organização” (p=0,066), o “Fator 3 - Relações” 

(p=0,300), o “Fator 4 - Processos” (p=0,392), o “Fator 5 - Dogmas” (p=0,136) e o 

“Fator 6 - Autocracia ou paternalismo” (p=0,838), não apresentam uma relação 

estatisticamente significativa com a variável dependente “2. Dimensão humana de 

eficácia organizacional”. 
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Assim sendo: em média, a Dimensão humana da eficácia organizacional aumenta 

com o aumento do “Fator 1 - Recursos Humanos”, não variando de forma 

estatisticamente significativa com os restantes fatores. 

Variável Dependente da eficácia organizacional: 3. Dimensão sistemática  

As variáveis incluídas no modelo indicam que: 

• O aumento de uma unidade no “Fator 1 - Recursos Humanos” provoca um 

aumento médio da variável dependente “3. Dimensão sistemática de eficácia 

organizacional” de b=0,434 (p<0,001);  

• O aumento de uma unidade no “Fator 2 - Ambiente e Organização” provoca um 

aumento médio da variável dependente “3. Dimensão sistemática de eficácia 

organizacional” de b=0,415 (p<0,001); 

• O aumento de uma unidade no “Fator 5 - Dogmas” provoca uma diminuição 

média da variável dependente “3. Dimensão sistemática de eficácia 

organizacional” de b=-0,216 (p=0,004); 

As variáveis excluídas do modelo indicam que: 

• O “Fator 3 - Relações” (p=0,498), o “Fator 4 - Processos” (p=0,104) e o “Fator 6 

- Autocracia ou paternalismo” (p=0,928) não apresentam uma relação 

estatisticamente significativa com a variável dependente “3. Dimensão sistemática 

de eficácia organizacional”. 

Assim sendo: em média, a Dimensão sistemática da eficácia organizacional 

aumenta com o aumento do “Fator 1 - Recursos Humanos” e do “Fator 2 - Ambiente e 

Organização” e diminui com o aumento do “Fator 5 - Dogmas”, não variando de forma 

estatisticamente significativa com os restantes fatores. 

Variável Dependente da eficácia organizacional: 4. Dimensão racional  

As variáveis incluídas no modelo indicam que: 

• O aumento de uma unidade no “Fator 1 - Recursos Humanos” provoca um 

aumento médio da variável dependente “4. Dimensão racional de eficácia 

organizacional” de b=0,263 (p=0,004); 

• O aumento de uma unidade no “Fator 2 - Ambiente e Organização” provoca um 

aumento médio da variável dependente “4. Dimensão racional de eficácia 

organizacional” de b=0,364 (p=0,001); 
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• O aumento de uma unidade no “Fator 6 - Autocracia ou paternalismo” provoca 

uma diminuição média da variável dependente “4. Dimensão racional de eficácia 

organizacional” de b=-0,119 (p=0,025); 

As variáveis excluídas do modelo indicam que: 

• O “Fator 3 - Relações” (p=0,678), o “Fator 4 - Processos” (p=0,366) e o “Fator 5 

- Dogmas” (p=0,913) não apresentam uma relação estatisticamente significativa 

com a variável dependente “4. Dimensão racional de eficácia organizacional”. 

Assim sendo: em média, a Dimensão racional da eficácia organizacional aumenta 

com o aumento do “Fator 1 - Recursos Humanos” e do “Fator 2 - Ambiente e 

Organização” e diminui com o aumento do “Fator 6 - Autocracia ou paternalismo”, não 

variando de forma estatisticamente significativa com os restantes fatores. 

Variável Dependente da eficácia organizacional: 5. Dimensão política  

As variáveis incluídas no modelo indicam que: 

• O aumento de uma unidade no “Fator 1 - Recursos Humanos” provoca um 

aumento médio da variável dependente “5. Dimensão política de eficácia 

organizacional” de b=0,470 (p<0,001); 

• O aumento de uma unidade no “Fator 4 - Processos” provoca um aumento médio 

da variável dependente “5. Dimensão política de eficácia organizacional” de 

b=0,253 (p=0,010); 

• O aumento de uma unidade no “Fator 5 - Dogmas” provoca uma diminuição 

média da variável dependente “5. Dimensão política de eficácia organizacional” 

de b=-0,290 (p=0,001); 

• O aumento de uma unidade no “Fator 6 - Autocracia ou paternalismo” provoca 

um aumento médio da variável dependente “5. Dimensão política de eficácia 

organizacional” de b=0,243 (p<0,001); 

As variáveis excluídas do modelo indicam que: 

• O “Fator 2 - Ambiente e Organização” (p=0,814) e  “Fator 3 - Relações” 

(p=0,318) não apresentam uma relação estatisticamente significativa com a 

variável dependente “5. Dimensão política de eficácia organizacional”. 

Assim sendo: em média, a Dimensão política da eficácia organizacional aumenta 

com o aumento do “Fator 1 - Recursos Humanos”, do “Fator 4 - Processos” e do “Fator 
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6 - Autocracia ou paternalismo” e diminui com o aumento do “Fator 5 - Dogmas”, não 

variando de forma estatisticamente significativa com os restantes fatores. 

Variável Dependente da eficácia organizacional: 6. Dimensão da qualidade 

A variável incluída no modelo indica que: 

• O aumento de uma unidade no “Fator 2 - Ambiente e Organização” provoca um 

aumento médio da variável dependente “6. Dimensão da qualidade de eficácia 

organizacional” de b=0,495 (p<0,001); 

As variáveis excluídas do modelo indicam que: 

• O “Fator 1 - Recursos Humanos” (p=0,073), o “Fator 3 - Relações” (p=0,322), o 

“Fator 4 - Processos” (p=0,234), o “Fator 5 - Dogmas” (p=0,308) e o “Fator 6 - 

Autocracia ou paternalismo” (p=0,244), não apresentam uma relação 

estatisticamente significativa com a variável dependente “6. Dimensão da 

qualidade de eficácia organizacional”. 

Assim sendo: em média, a Dimensão da qualidade da eficácia organizacional 

aumenta com o aumento do “Fator 2 - Ambiente e Organização”, não variando de forma 

estatisticamente significativa com os restantes fatores. 

Hipótese central: 

(Ho) é usada para testar hipóteses alternativas (Ha) nesta investigação 

nomeadamente são os seguintes: 

 H0: Y = 0; H1: Y ≠ 0 

Significa: 

Ho: Não há impacto significativo da cultura organizacional na eficácia das 

organizações públicas em Timor leste. 

H1: Há impacto da cultura organizacional na eficácia das organizações públicas 

em Timor Leste. 

Pelos valores obtidos, vimos que variável de Recursos Humanos o (p - Valor de 

prova e nível de significância), à dimensão humana (r=0,255; p=0,002), sistemática 

(r=0,434; p=0,004), racional (r=0,263; p=0,001), e política (r=0,470; p=0,001), Então, 

rejeita-se a Hipótese Nula, isto é, significa que esta hipótese não prova que não existe 

associação ou dependência entre variáveis de Recursos Humanos da cultura 

organizacional e dimensões das variáveis da eficácia organizacional. Mas, para a 
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dimensão mecânica e da qualidade não apresenta uma relação estatisticamente 

associada.  

O mesmo acontece com variável Ambiente e Organização; o (p - Valor de prova e 

nível de significância), à dimensão mecânica (r=0,384; p=0,001), sistémica (r=0,415; p 

<0,001), racional (r=0,364; p=0,001), e da qualidade (r=0,495; p=0,001), significa que 

esta hipótese não prova que não existe associação ou dependência entre variável 

ambiente e organização de cultura organizacional e dimensões das variáveis da eficácia 

organizacional. Para isso, rejeita-se a Hipótese Nula. Todavia, não apresenta uma 

relação associada com dimensão humana e politica.  

Para variável Relações; o resultado indica que não apresentam nenhuma 

associação ou dependência com as variáveis dependentes da eficácia organizacional. 

Então, não rejeita-se a hipótese nula, isto é, significa que esta hipótese prova que não 

existe associação ou dependência entre variável Relações com dimensões da eficácia 

organizacional.  

Para variável Processos; mostra uma relação estatisticamente significativa só para 

dimensão política (r=0,253; p=0,010), significa que esta hipótese não prova que não 

existe associação ou dependência entre variável de Processos da cultura organizacional 

e as dimensões das variáveis da eficácia organizacional. Para isso, rejeita-se a Hipótese 

Nula. Mas, não apresenta relação associadas para os restantes dimensões das variáveis 

dependentes da eficácia organizacional.  

Para variável Dogmas; está significativamente associada de forma negativa com a 

dimensão sistémica (r= - 0,216; p=0,004) e política (r= - 0,290; p=0,001). Significa que 

esta hipótese não prova que não existe associação ou dependência entre variável dogmas 

da cultura organizacional e as dimensões das variáveis da eficácia organizacional. Nesse 

caso, rejeita-se a Hipótese Nula de uma forma negativa. Todavia, não apresenta 

nenhuma relação associada com os restantes dimensões de eficácia organizacional.  

Finalmente, Pelos valores obtidos, vimos que variável de Autocracia ou 

Paternalismo o (p - Valor de prova e nível de significância), à dimensão política (r= 

0,243; p <0,001); mecânica (r= - 0,103; p=0,037) e racional (r= - 0,119; p=0,025). 

Significa que esta hipótese não prova que não existe associação ou dependência entre 

variável Autocracia ou Paternalismo de cultura organizacional e as dimensões das 

variáveis de eficácia organizacional. Portanto, rejeita-se a Hipótese Nula. Apenas se 

verifica uma relação positiva estatisticamente significativos para a dimensão politica. 

Mas, para os restantes resultados apresentam associação com valores negativos. 
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Concluímos de um modo geral, o resultado mostra que as variáveis independentes 

(cultura organizacional) contribuem em 64,5%, para a explicação da variável 

dependente (eficácia organizacional). Trata-se de uma percentagem elevada, tendo em 

conta o caracter multi-dimensional de que se reveste este conceito.    

Das 37 variáveis originais proposto no estudo de cultura organizacional, 

apresentado no capítulo anterior, apenas seis factores que contribuem para a eficácia 

organizacional. Trata-se do Factor 1 - Recursos Humanos, factor 2 - Ambiente e 

organização, factor 3 – Relações, factor 4 – Processos, factor 5 - Dogmas e do factor 6 - 

Autocracia ou paternalismo. Nem todas as variáveis incluídas no modelo têm um 

contributo positivo para a eficácia organizacional das organizações públicas timorense. 

De facto, a análise de regressão conclui-se que os três primeiros factores (1,2 e 4) 

contribuem positivamente para a eficácia das organizações. Pelo contrário, o factor 3 – 

Relações não apresenta nenhuma relação associadas com a eficácia das organizações e 

finalmente, as duas últimas têm um contributo negativo para eficácia das organizações 

públicas nos ministérios timorenses. 
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CAPÍTULO VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho de investigação tem o seu epílogo com um capítulo no qual são 

feitas as considerações finais. Antes de iniciarmos esta parte, impõem-se uma breve 

síntese daquilo que foi a construção deste estudo. O enquadramento teórico do estudo 

envolveu a elaboração do capítulo II dividido em duas partes: a primeira dedicada ao 

estudo da eficácia organizacional e a segunda dedicada ao conceito de cultura 

organizacional.  

A primeira parte do capítulo II diz respeito ao estudo da variável dependente 

(eficácia organizacional). No entanto, devido à inexistência de consenso em torno do 

conceito de eficácia organizacional, tornou-se necessário recorrer ao uso do Modelo dos 

Valores Competitivos, desenvolvido por Quinn e Rohrbaugh (1983), numa tentativa de 

optar por um modelo plenamente consolidado para abordar o conceito de eficácia 

organizacional. Efectivamente, este modelo permite, segundo inúmeros investigadores 

como Duncan (1972), Robbins (1990), Zammuto e O´Connor (1992), Deshpande et al. 

(1993), Altschuld e Zheng (1995), Bilhim (2004), Kalliat et al. (1999), Pounder (1999a, 

1999b, 2000a, 2000b, 2001 e 2002) Goodman et al. (2001), Leisen et al. (2002) e 

Robbins & Mathew (2009), a identificação de quatro dimensões de eficácia 

organizacional, nomeadamente, a dimensão do processo interno, a dimensão da relação 

humana, a dimensão do objectivo racional, e a dimensão do sistema aberto. Para além 

destas, faz-se referência a outra dimensão da eficácia organizacional encontrada na 

literatura acerca da teoria organizacional, nomeadamente a dimensão política da eficácia 

organizacional na qual, Robbins (1990), Bilhim (1996), Ferreira at al. (1999) e 

Fernandes (2007), o poder, a política e as relações do poder entre os grupos de 

interesses internos e externos constituem o tema central. 

De seguida, exploramos a variável independente através de uma abordagem 

sistémica da Cultura Organizacional num contexto geral. Foi nosso objectivo 

apresentar, compreender e analisar as diferentes perspectivas em relação à cultura 

organizacional, as dimensões da cultura de uma organização e as possíveis influências 

da cultura nacional na eficácia nas organizações públicas. Para introduzir alguma 

organização em torno dos conceitos optou-se pela base de trabalho desenvolvida por 

Schein (1987,1992, 1997, 2001, 2004 e 2009). Os trabalhos deste autor consideram a 

existência de sete dimensões da cultura organizacional designadamente, as dimensões 

de relação da organização com seu ambiente; a natureza da realidade e da verdade; a 
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natureza da natureza humana; a natureza da actividade humana; a natureza dos 

relacionamentos humanos; a natureza do tempo; e a natureza do espaço. A partir deste 

quadro teórico fornecido pelo modelo de cultura organizacional desenvolvido por 

Schein, procuramos investigar o seu possível impacto na eficácia das organizações 

pesquisadas.  

O Capítulo III apresentou o contexto de Timor-Leste e o campo de análise, 

designadamente as organizações públicas como órgãos do Estado em Timor-Leste, a 

análise às elites da administração do Estado que atuam no âmbito dos ministérios, que 

classificamos em quatro tipos: políticos, económicos, sociais e técnicos. Ainda neste 

capítulo procurou-se estudar, de forma limitada, a relação da cultura nacional com a 

cultura organizacional que tem um impacto na eficácia organizacional. Trata-se de uma 

interacção que envolve questões como a influência da cultura local sobre a 

organizacional e os possíveis choques culturais decorrentes. 

Como foi referido anteriormente, o capítulo IV permitiu estabelecer a ligação 

entre a teoria e a prática. Esta ligação fez-se através da apresentação do desenho do 

estudo empírico, a explicação do modelo de análise e, com base na nossa questão de 

partida, apresentamos as hipóteses subjacentes a este trabalho de investigação. Também 

foi o momento em que, para além de caracterizarmos o nosso universo de estudo, 

apresentamos e analisamos o inquérito usado na investigação.  

O capítulo V inicioou-se com uma referência à adequação das técnicas de 

estatística descritiva às questões do questionário e, posteriormente, discutiu-se a 

adequação dos testes estatísticos às questões estudadas. De seguida, procedeu-se à 

apresentação e à análise dos resultados que foram organizados em três pontos, 

nomeadamente, a caracterização da amostra, a avaliação da eficácia organizacional e a 

descrição do contexto da cultura organizacional dos Ministérios no VI Governo 

Constitucional timorense. O estudo da eficácia organizacional compreende a análise de 

aspectos comportamentais que influenciam a forma de ser e estar das organizações 

investigadas. Para além disso, a apresentação dos resultados relativos à avaliação da 

eficácia organizacional foi feita, parcelarmente, tendo em conta dois domínios, 

designadamente, o domínio da motivação e o domínio da adaptação externa. Por fim, 

foram apresentados os resultados relativos à cultura organizacional, que envolvem as 

percepções, por parte dos inquiridos, acerca da importância da visão dos gestores sobre 

a cultura organizacional na sua organização, designadamente como aspectos 

importantes que sejam aplicáveis na sua organização. Igualmente, apresentaram-se 
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resultados reveladores da importância dos aspectos comportamentais por parte dos 

gestores da organização nos ministérios do VI Governo Constitucional timorense, 

nomeadamente: os aspectos comportamentais da relação da organização com o seu 

ambiente; aspectos comportamentais da natureza da realidade e da verdade; aspectos 

comportamentais da natureza humana; aspectos comportamentais da natureza da 

actividade humana; aspectos comportamentais da natureza das relações humanas; 

aspectos comportamentais da natureza do tempo; e os aspectos comportamentais da 

natureza do espaço. Finalmente, foram expostos os resultados que respondem à questão 

principal deste trabalho de investigação, designadamente, se a cultura organizacional 

influencia, positivamente, a eficácia organizacional dos ministérios no VI Governo 

Constitucional timorense.  

Após a apresentação e análise dos resultados levada a cabo no capítulo V, estão 

agora reunidas as condições para que se possam tecer algumas considerações finais 

sobre o trabalho de investigação realizado. Para o fazer, optou-se por fazer a discussão 

de alguns aspectos dos resultados que merecem atenção especial, referir algumas 

limitações deste estudo, sugerir recomendações para investigações futuras e, finalmente, 

apresentar um resumo das conclusões mais relevantes do estudo. 

6.1. Discussão dos Resultados 

Este estudo teve como objectivo investigar o impacto da cultura organizacional na 

eficácia das organizações públicas dos ministérios no VI Governo Constitucional 

timorense. A análise dos dados originou um conjunto variado de resultados, nas 

vertentes da cultura organizacional e da eficácia das organizações públicas que 

pretendemos contribuam para o conhecimento, dos académicos e dos profissionais, no 

sentido de melhorar a eficácia organizacional nas organizações públicas, através do 

conhecimento das variáveis culturais e do seu papel nesta eficácia.      

Iniciamos esta discussão dos resultados com o perfil dos respondentes. Os graus 

académicos apontam para a preponderância do grau de licenciatura. Verifica-se que o 

género masculino predomina de forma esmagadora. Assim sendo, colocam-se algumas 

questões, nomeadamente, porque razão estão as mulheres ausentes dos cargos de 

gestão? Algumas razões que poderão estar subjacentes a esta situação prendem-se, em 

primeiro lugar, com o conservadorismo que, ainda, impera nas instituições do Governo 

timorense. Em seguida, a questão cultural poderá ter, também, alguma importância 

atendendo ao facto da sociedade ser, marcadamente, patriarcal. De todo modo, o 
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patriarcalismo ainda está embutido no subconsciente da sociedade timorense. Embora 

na Constituição timorense se afirme que há igualdade entre homens e mulheres e entre 

todos os indivíduos da sociedade, o patriarcalismo ainda se manifesta de alguma forma.  

De seguida, os resultados das características das organizações públicas no VI 

Governo Constitucional timorense permitem enquadrá-las na dimensão do processo 

interno, o que acentua a preponderância da dimensão mecânica ou burocrática da 

eficácia. Esta dimensão caracteriza-se por uma percepção da cultura baseada nas regras. 

Uma cultura orientada para o controlo e para o interno, valoriza a hierarquia, com a 

preocupação dirigida à estabilidade e à continuidade, constituindo factor de motivação, 

a segurança, a ordem, as regras e as normas de funcionamento padronizadas. Estes 

resultados, vão de encontro a outros estudos efectuados neste campo, nomeadamente, 

Neves (2000), que identificou nas organizações públicas, modelos orientados para o 

controlo e para o interno, onde predomina a cultura baseada nas regras. Mas, por outro 

lado, este resultado contradiz a teoria organizacional de Mintzberg (1986 e 1996), 

segundo a qual as organizações públicas são consideradas burocracias profissionais, nas 

quais a ênfase é colocada na autoridade de natureza profissional (poder dos 

especialistas).  

Um olhar mais atento permite verificar que algumas características próprias da 

dimensão das relações humanas são, também, importantes. Por isso, pode dizer-se que o 

paradigma de eficácia que impera nas organizações pesquisadas corresponde à 

dimensão dos objectivos racionais. Mais, pode dizer-se que apesar da preponderância de 

critérios de eficácia burocrática e racional que impera nas organizações públicas dos 

Ministérios no VI Governo Constitucional timorense, parece ficar clara a coexistência 

de outros critérios de eficácia, nomeadamente, de natureza sistémica e política. Trata-se 

de uma situação que dá corpo à ideia defendida, entre outros, por Savoie e Morin (2001) 

de que a eficácia organizacional é uma construção multidimensional. Em última análise, 

contudo, pode dizer-se que os resultados mostram que as organizações dos Ministérios 

no VI Governo constitucional timorense enfatizam sobretudo os processos mecanicistas 

e burocráticos que servem como instrumento de controlo. Trata-se de um 

comportamento que acentua o facto do poder residir nos órgãos formais definidos pela 

estrutura hierárquica. 

Em relação ao domínio da motivação das organizações públicas, de uma maneira 

geral, os dirigentes dos ministérios de tipo político, económico e social apresentam 

níveis de saúde organizacional mais elevados, em média, do que os dirigentes no 
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Ministério de tipo técnico. Esta é a única diferença que pudemos constatar ao nível das 

diferenças de motivação entre os quatro tipos de ministérios. Igualmente, no domínio da 

adaptação externa, os ministérios de tipo político, económico e social são também mais 

eficazes do que os ministérios de tipo técnico. Neste caso, constatamos que os três tipos 

de ministérios mencionados possuem maior capacidade para captar recursos do que o 

ministério de tipo técnico em análise (Ministério dos Transportes e Comunicação). 

Os resultados relativos ao desempenho das organizações públicas permitem 

verificar que, em média, há quatro dimensões de eficácia organizacional mais 

valorizadas: 1) a dimensão mecânica; 2) a dimensão racional; 3) a dimensão da 

qualidade; e a 4) dimensão humana. Em contraste, a dimensão sistémica e a dimensão 

política são menos valorizadas. Todas as dimensões são valorizadas de forma positiva, 

pois apresentam um valor superior ao ponto intermédio da escala de medida. Com as 

devidas ressalvas, pode dizer-se que estes resultados são consistentes com as 

considerações anteriormente feitas acerca das características das organizações públicas. 

De facto, excluindo da análise o critério da qualidade de eficácia organizacional que, 

segundo Pounder (1999a, 1999b, 2000a, 2000b, 2001 e 2002), é transversal a todas as 

dimensões de eficácia organizacional, verifica-se que os critérios que registaram as 

maiores médias são aqueles cujos aspectos comportamentais estão em consonância com 

a dimensão do processo interno, a dimensão das relações humanas e a dimensão dos 

objectivos racionais.  

No diz respeito aos resultados acerca da importância da visão dos dirigentes sobre 

a cultura organizacional, podemos realçar como aspectos mais importantes os seguintes: 

1) a cultura organizacional contribui para um aumento da aprendizagem dos membros 

da organização acerca da forma como realizam o seu trabalho; 2) a cultura 

organizacional permite obter a informação necessária para o grupo se desenvolver, 

aprender e lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna; 3) a 

cultura organizacional é o aspecto mais importante da organização na orientação das 

suas actividades; e 4) a cultura organizacional permite ter em consideração aspectos 

importantes para o futuro da organização. Estes resultados vão de encontro a outros 

estudos efectuados neste campo, nomeadamente Tsoukatos (2007), que sublinha o 

modo como a cultura guia o comportamento das pessoas e, como tal, tem 

obrigatoriamente impacto em todos os aspectos da gestão. Poder-se-á afirmar que 

quanto melhor os dirigentes compreenderem a cultura organizacional, melhores serão 

no exercício das suas funções, principalmente quando a cultura tem diversas 



236 

idiossincrasias, como é o caso timorense. Na mesma óptica, Neves et al., (2011) 

constatam que, apesar do fenómeno das fusões ser defensável em termos estratégicos ou 

financeiros, menos de 15% destas obtiveram sucesso, sendo a principal razão para tão 

elevado insucesso atribuída ao facto de não terem sido levadas em consideração as 

influências da cultura organizacional. É também considerado por alguns investigadores 

que a cultura organizacional constitui um pré-requisito para a implementação com 

sucesso de iniciativas da qualidade nos serviços, em particular nas organizações 

públicas (Huq e Martin, 2000). Concluímos ainda que, tal como nos resultados obtidos 

no estudo de Sackmann (2011), a combinação da orientação interna e externa é ideal 

para uma relação positiva directa com o desempenho organizacional. 

No que diz respeito aos resultados sobre os pressupostos básicos da cultura 

organizacional, concluímos que todas as dimensões são valorizadas de forma positiva, 

pois apresentam valores superiores ao ponto intermédio da escala de medida: 1) relação 

de organização com seu ambiente; 2) natureza do tempo; 3) natureza do espaço e 4) 

natureza das relações humanas; 5) natureza da realidade e da verdade; 6) natureza de 

actividade humana; e 7) natureza humana. 

O nosso estudo indica ainda que a relação da organização com o seu ambiente é o 

aspecto comportamental mais valorizado para todos os Ministerios pesquisados. 

Salienta-se que as organizações investigadas possuem um vasto conhecimento nesta 

área e a percepção de que uma cultura de imutabilidade pode significar um risco para 

uma organização, isto é, pode tornar a organização incapaz de reagir às exigências do 

ambiente. Portanto, o dirigente eficaz deve possibilitar o desenvolvimento dos aspectos 

culturais, para que a organização corresponda às expectativas ambientais. Igualmente, 

na opinião dos mesmos dirigentes inquiridos, o aspecto comportamental da cultura 

organizacional menos valorizado é a natureza humana. Apesar disso, todas estas 

dimensões da cultura organizacional são valorizadas de forma positiva, o que permite 

concluir que estes resultados vão ao encontro das teses defendidas por Schein (1984, 

1987, 1992, 2004 e 2009), de que os pressupostos da cultura organizacional são 

fundamentos que estabelecem as crenças sobre a natureza do homem, a sua relação com 

os outros e com o meio.  

Para explorar a relação existente entre a eficácia organizacional e a cultura 

organizacional optou-se por utilizar a análise do modelo de regressão. Recorremos a 

análise de regressão, os resultados revelam que a existência de uma relação de causa e 

efeito entre algumas das variáveis independentes (factores de cultura organizacional) e a 
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variável dependente (eficácia organizacional. O modelo integra das 37 variáveis 

originais proposto no estudo de cultura organizacional, apenas seis factores que 

contribuem para a eficácia organizacional. Trata-se do Factor 1 - Recursos Humanos, do 

factor 2 –  Ambiente e organização, do factor 3 – Relações, do factor 4 – Processos, do 

factor 5 –  Dogmas e do factor 6  – Autocracia ou paternalismo. Apesar disso, o modelo 

obtido com recurso à regressão contribui para a explicação da variável dependente em 

64,5%. Trata-se de uma percentagem que pode considerar-se elevada tendo em conta o 

caracter multi-dimensional de que se reveste o conceito de eficácia organizacional. Para 

além disso, é de salientar o contributo negativo do factor Dogmas e o factor Autocracia 

ou Paternalismo para a eficácia organizacional que eventualmente, poderá ser explicado 

pelo cumprimento dos gestores na sua preferência estruturais onde a ênfase na 

estabilidade, ordem e controlo caracteriza-se por uma percepção da cultura baseada nas 

regras e rotinas, supervalorização da hierarquia, paternalismo nas relações. A verdade 

baseada numa tradição (dogma) o modo como as coisas sempre foram feitas. As 

decisões são tomadas de modo hierárquica caracteriza-se pela existência de poder 

centralizado das organizações dos ministérios pesquisados. Estes resultados, vão de 

encontro a outros estudos efectuados neste campo, nomeadamente, Heady (2001) 

identificou que o desempenho na burocracia pública timorense foi muito influenciado 

pela cultura de paternalismo que ainda subsiste muito forte, e colocando-se numa 

estrutura burocrática hierárquica favorece a centralização de poder e autoridade no topo. 

Esta característica de acordo com Martin (1993); Rego & Cunha (2003); Carbone 

(2000); Neves (2000) são características das organizações públicas que dificultam a sua 

mudança da eficácia organizacional.  

6.2. Limitações e Recomendações para Investigações Futuras 

Pode afirmar-se que todos os trabalhos de investigação têm limitações e este 

estudo não é disso excepção. Umas das limitações que pode ser apontada a esta 

investigação consiste no facto de ter por base uma análise quantitativa, ou seja, resultar 

da procura de generalizações, o que leva a uma simplificação ou obscurecimento das 

complexidades dos universos em que os indivíduos vivem e trabalham. Esses métodos 

podem falhar pelo não reconhecimento de que a verdade tem vários ângulos, e estes 

métodos podem não considerar que os modos de acção dos indivíduos são moldados 

pelas suas próprias e distintas visões da realidade quotidiana. Assim, as generalizações 

têm que ser assumidas com cuidado. Neste contexto, a principal limitação do modelo de 
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avaliação da eficácia e da cultura organizacional das organizações públicas é ele ser 

quantitativo e válido apenas quando se estuda aspectos quantitativos necessários, mas 

não suficientes, para avaliar a organização como um todo. Por essa razão, alguns 

cuidados devem ser tomados em relação à má utilização do modelo para avaliar a 

cultura da organização no seu todo. Em situações específicas, técnicas complementares 

de identificação de valores e práticas de cultura organizacional, de forma a facilitar a 

focalização nos elementos mais subjectivos (e inconscientes) da cultura das 

organizações públicas são necessários. Recomenda-se assim a realização de estudos que 

capturem aspectos qualitativos, bem como, outras dimensões da avaliação da cultura 

organizacional nas organizações públicas. 

Foi referido anteriormente que o estudo visava contribuir para outras 

investigações nesta área. Neste sentido, em função do nível de compreensão atingido, 

parece pertinente que futuras investigações considerem a liderança e a estrutura 

organizacional como factores que envolvem a relação entre a organização e os 

funcionários ou colaboradores para a eficácia das organizações que neste trabalho de 

investigação não tivemos como objectivo verificar. A consideração da estrutura 

organizacional como determinante da eficácia organizacional é importante, uma vez que 

contém as descrições, os processos formais e informações de comunicação, os grupos 

informais e as alçadas de responsabilidade e a dinâmica de tomada de decisão que 

podem ter impacto na eficácia da organização. Do mesmo modo, o que se espera das 

lideranças é que criem oportunidades no sentido de as pessoas adoptarem atitudes mais 

proactivas e tomem iniciativas em proveito do desenvolvimento organizacional para o 

aumento da eficácia das organizações. Por isso, seria igualmente pertinente que futuras 

investigações visassem explorar ou constatar se há ou não dirigentes motivados para 

exercerem as suas funções e dispostos a contribuir positivamente para atingir os 

resultados desejados ao nível da eficácia organizacional. Além disso, podia destacar-se, 

também, como factor relevante, a própria liderança, que pode demonstrar como se deve 

trabalhar no dia-a-dia, registando uma avaliação positiva/negativa para a eficácia das 

organizações públicas. 

O objecto do estudo neste trabalho de investigação foi delimitado a quatro 

ministérios do VI Governo Constitucional timorense. Seria particularmente interessante 

replicar o estudo em diferentes organizações e diferentes sectores nos restantes 

ministérios. Para além disso, outra oportunidade de investigação futura resulta da 

possibilidade de utilizar a metodologia seguida neste estudo num contexto mais vasto, 
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nomeadamente nas restantes organizações públicas timorenses. A construção teórica 

levada a cabo no capítulo II acerca da eficácia organizacional permitiu identificar 

baterias de indicadores para avaliar esta variável em diferentes sectores de actividade 

ministerial. Usando essa base de trabalho, investigações futuras poderiam examinar a 

eficácia organizacional em contextos distintos. 

6.3. Síntese Final 

O objectivo deste trabalho foi analisar a percepção dos gestores das organizações 

públicas nos ministérios no VI Governo Constitucional timorense. Procurou-se 

identificar e caracterizar a relação existente entre cultura organizacional e eficácia nas 

organizações públicas que se dedicam às tarefas numa posição estratégica no 

fornecimento de apoio técnico e administrativo aos políticos e ao governo para 

implementar e promover o bem público a todos os cidadãos.    

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que basicamente, a avaliação da 

eficácia organizacional revela que muito ainda há a fazer nas organizações públicas no 

VI Governo Constitucional timorense. De facto, os níveis de eficácia nos diferentes 

domínios são, globalmente, medianos. Apesar disso, o critério da qualidade obtém uma 

classificação positiva o que poderá justificar-se devido à posição central que ocupa no 

Modelo dos Valores Competitivos. Igualmente, destacam-se o critério mecânico, 

racional e humano de eficácia porque os aspectos comportamentais característicos da 

dimensão das relações  mecânicos  da dimensão dos objectivos racionais e da dimensão 

humana  foram mais valorizados pelos dirigentes dos ministérios investigados. Em 

contraste, a dimensão sistémica e a dimensão política são menos valorizadas.  

A eficácia organizacional dos Ministérios é medianos mas apresenta diferenças 

significativas quando considerados os tipos de Ministérios. Efectivamente, A dimensão  

humana e sistemática verificam-se mais para o para os Ministérios de tipo político, 

económico e técnico,  e menos para o Ministério de tipo social.  Pois, a dimensão 

política verifica-se mais para o Ministério de tipo político.  

Em relação ao domínio da motivação das organizações públicas, de uma maneira 

geral, os dirigentes dos ministérios de tipo político, económico e social apresentam 

níveis de saúde organizacional mais elevados, em média, do que os dirigentes no 

Ministério de tipo técnico. Esta é a única diferença que pudemos constatar ao nível das 

diferenças de motivação entre os quatro tipos de ministérios. Igualmente, no domínio da 

adaptação externa, os ministérios de tipo político, económico e social são também mais 
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eficazes do que os ministérios de tipo técnico. Neste caso, constatamos que os três tipos 

de ministérios mencionados possuem maior capacidade para captar recursos do que o 

ministério de tipo técnico em análise (Ministério dos Transportes e Comunicação). 

Os resultados obtidos neste estudo no diz respeito à relação da organização com o 

seu ambiente é de “harmonia”, busca posicionar que haja harmonia entre o seu trabalho 

e o ambiente em que está inserida designadamente pela harmonia do ambiente ligados à 

protecção da natureza, cooperação e integração interorganizacional e enfatizam a 

harmonia com a natureza e com as outras organizações que a cercam.  

Observa-se também, que a verdade na tomada de decisão na organização que os 

gestores acreditam é derivada no “processo racional legal” aponta-se na cultura de 

regras, insere-se no processo interno, e é caracterizada pelos vectores do controlo e da 

orientação interna. Nesta, base das crenças assenta nos valores da ordem, regras e 

normas de funcionamento. Portanto, os conteúdos que a verdade e a realidade 

construída nessas organizações investigadas centra-se nos conceitos dos dirigentes ou 

de agentes externos que se encarregam de revelá-las aos demais funcionários como 

devem perceber, sentir, pensar e agir. 

Analisando as suposições básicas sobre a “natureza humana” como sendo social e 

o ser humano como um sujeito de suas relações no meio em que convive, observa-se 

que nas organizações pesquisadas, enfatiza-se o fazer, valorizando o respeito, a 

dedicação e a qualificação.  

Assim, são revisadas as dimensões básicas usadas para caracterizar os 

relacionamentos humanos nestas mesmas organizações foi registada uma relação entre 

os gestores e os funcionários calcada numa integração, porém, ainda empenhada numa 

hierarquia. Mostra que os gestores do topo nos ministérios pesquisados prevalecem as 

relações de intermediação e na hierarquia ou formalidade.  

A análise global aos resultados, permite identificar que a orientação do tempo 

percepcionada predominantemente pelos gestores destas organizações pesquizadas é 

orientada para o futuro. Portanto, estas organizações na tomada de decisões sempre 

levam em conta cenários futuros. Trabalham por metas e por eficiências. Dessa maneira, 

as organizações pesquisadas têm uma orientação policrônica de tempo e são focadas no 

futuro, entendem que o planeamento estratégico de cenários futuros é uma questão 

fundamental para a definição das acções que serão essenciais no dia-a-dia. 

A maioria dos gestores valorizam distância física e posição comum com 

significado simbólico social. Os resultados obtidos nesta dimensão, os gestores das 
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organizações pesquisadas demostram uma prática altamente como distância física, 

formalizada, hierárquica e burocrática.  

Para explorar a relação existente entre a eficácia organizacional (variável 

dependente) e a cultura organizacional (variáveis independentes) optou-se por utilizar a 

análise do modelo de regressão. Recorremos a uma análise de regressão, os resultados 

revelam a existência de uma relação de causa e efeito entre algumas das variáveis 

independentes (factores de cultura organizacional) e a variável dependente (eficácia 

organizacional. O modelo integra das 37 variáveis originais proposto no estudo de 

cultura organizacional, apenas seis factores que contribuem para a eficácia 

organizacional. Trata-se do factor 1 - Recursos Humanos, do factor 2 - Ambiente e 

organização, do factor 3– Relações, do factor 4 – Processos, do factor 5 - Dogmas e do 

factor  6- Autocracia ou paternalismo. Nem todas as variáveis incluídas no modelo têm 

um contributo positivo para a eficácia organizacional das organizações públicas 

timorense. De facto, a análise de regressão conclui-se que os três primeiros factor (1,2 e 

4) contribuem positivamente, para a eficácia das organizações públicas pesquisado. Pelo 

contrário, o factor 3 – Relações não apresenta nenhuma relação associadas com a 

eficácia das organizações e finalmente, as duas últimas têm um contributo negativo para  

eficácia das organizações dos ministérios timorenses. Apesar disso, o modelo obtido 

com recurso à regressão contribui para a explicação da variável dependente em 64,5%. 

Trata-se de uma percentagem que pode considerar-se elevada tendo em conta o caracter 

multi-dimensional de que se reveste o conceito de eficácia organizacional. Para além 

disso, é de salientar o contributo negativo do factor Dogmas e o factor Autocracia ou 

Paternalismo para a eficácia organizacional que eventualmente, poderá ser explicado 

pelo cumprimento dos gestores na sua preferência estruturais onde a ênfase na 

estabilidade, ordem e controlo caracteriza-se por uma percepção da cultura baseada nas 

regras e rotinas, supervalorização da hierarquia, paternalismo nas relações. A verdade 

baseada numa tradição (dogma) o modo como as coisas sempre foram feitas. As 

decisões são tomadas de modo hierárquica caracteriza-se pela existência de poder 

centralizado das organizações dos ministérios pesquisados. 

De uma maneira geral, os resultados das organizações dos Ministérios 

pesquisadas na sua gestão da organização demostram que existem efeitos directos da 

cultura na eficácia organizacional uma vez que a maioria demostrou valores médios 

superiores ao ponto médio da escala de avaliação das respostas. Esta realidade pode 

estar associada ao facto da cultura, como característica organizacional positiva, se 
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constituir como um instrumento desencadeador da mudança aliado a um 

desenvolvimento da eficácia organizacional positivo e, tornando-se uma forma 

inovadora para as organizações resolveram e enfrentarem de modo positivo e generativo 

situações complexas e ambíguas que possam seguir. Assim sendo, os resultados obtidos 

neste estudo quantitativo não confirmam total e explicitamente o impacto da cultura 

organizacional na eficácia das organizações públicas, mas apresentam alguns traços que 

conduzem a esse entendimento.       

Estes traços reforça a ideia de que as organizações públicas devem investir no 

desenvolvimento da cultura organizacional cuja atingir uma organização eficaz. Pois é, 

fundamental que as organizações nos ministérios do VI Governo Constitucional 

timorense conhecem e compreendem a sua cultura organizacional e a desenvolvam para 

atingir a eficácia organizacional adoptando aspectos e práticas essenciais deste que 

possam revelar-se mais adequado à sua cultura. Porque, existem factores não 

económicos, como os valores, as crenças, os pressupostos fundamentais partilhados por 

uma cultura dominante na organização, potencialmente que influenciam o desempenho 

dos actores organizacionais e a produtividade organizacional, mas não é possível 

menosprezar a tradução de práticas e valores das subculturas organizacionais. No 

entanto, é importante considerar que os factores sociais e psicológicos podem 

desempenhar um papel principal na determinação da eficácia e produtividade dos 

funcionários.  
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Anexo I – Questionário Organizações 

Este questionário é parte integrante de um Projecto de investigação no âmbito do 

Programa de Doutoramento em Ciências da Administração, promovido pela Escola de 

Economia e Gestão da Universidade do Minho, orientado pelo Professor Doutor 

António Fernando Freitas Tavares. O estudo tem por objectivo analisar o impacto da 

cultura organizacional na eficácia nas organizações públicas de Timor Leste. A 

investigação procura caracterizar a cultura organizacional das organizações públicas que 

se dedicam ao fornecimento de apoio técnico e administrativo aos políticos e ao 

governo para implementar e promover o bem publico a todos os cidadãos e avaliar o 

impacto dessa cultura na eficácia das organizações públicas que desenvolvem a sua 

actividade em Timor Leste. A sua colaboração é muito importante para tornar possível a 

realização deste estudo. Ficaríamos muito gratos se pudesse dispor de 10-15 minutos do 

seu tempo para preencher este questionário. As suas respostas são anónimas e 

confidenciais. Se pretender conhecer os resultados deste estudo, por favor informe-nos 

por correio electrónico (rosalino_gomes46@yahoo.com).       

1.Perfil do Inquirido 

1.1. Nome_____________________________________________________________ 

 

1.2. Grau Académico____________________________________________________ 

 

1.3. Categoria Profissional________________________________________________ 

 

1.4. Idade______________  1.5. Género:    □    Masculino   □    Feminino 

 

1.6.Cargo que desempenha actualmente_______________________________________ 

 

2. Características da Organização 

 

2.1. Nome da organização ______________________________________________ 
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2.2 Escolha de entre as afirmações listadas para cada um dos grupos, aquele que melhor 

descreve a realidade da sua organização. Assinale com uma cruz (X).  

Atributos  

Dominantes 

Ordem, regras e regulamentos, uniformidade  

Coesão, participação, trabalho de equipa   

Competitividade, prossecução de objectivos  

Empreendedorismo, criatividade, adaptabilidade  

Vinculação  Regras, políticas e procedimentos   

Lealdade, tradição, coesão interpessoal   

Orientação para os objectivos, competição  

Empreendedorismo, flexibilidade   

Estrutura 

Organizacional 

Centralizada e burocrática (padronização dos processos)  

Centralizada e orgânica (supervisão directa)  

Descentralizada e burocrática (padronização das aptidões)  

Descentralizada e orgânica (ajustamento mútuo)  

Orientação  Processos internos  

Pessoas   

Realização de objectivos  

Aquisição de recursos   

Estilo de Liderança 

 

Coordenador, administrador  

Mentor, facilitador, figura paternal  

Decisor, orientado para a realização  

Empreendedor, inovador, arrojado  

Ênfase estratégica   Estabilidade, produtividade, operações  

Desenvolvimentos dos recursos humanos, moral, 

compromisso    

 

Vantagem competitiva e preponderância no mercado  

Inovação, crescimento, novos recursos   

Cultura 

Organizacional 

Baseada na hierarquia  

Baseada no grupo  

Baseada na racionalidade  

Baseada no desenvolvimento  

Distribuição do 

poder  

Órgãos formais (Ministérios, Director gerais, director 

nacionais, director distrital e departamentos.)  
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Pessoal administrativo, outro pessoal  

Agentes externos (Estado, partidos políticos, 

comunidade)  

 

 

3. Eficácia Organizacional   

3.1. Considerando o desempenho da sua organização avalie a importância de 

cada um dos aspectos comportamentais listados abaixo. Assinale com uma cruz (X) 

numa escala de 1 (nada importante) a 5 (muito importante). 

Controlar o fluxo de trabalho 1 2 3 4 5 

Influenciar o comportamento dos membros da organização   1 2 3 4 5 

Manter a estabilidade e continuidade da organização  1 2 3 4 5 

Distribuir informação fidedigna e atempada aos membros da 

organização  

1 2 3 4 5 

Compreender as necessidades dos membros da organização  1 2 3 4 5 

Contratar, formar e desenvolver dos membros da organização   1 2 3 4 5 

Permitir a participação do pessoal na tomada de decisão  1 2 3 4 5 

Promover a moral, as relações interpessoais, o trabalho de equipa e o 

sentimento de pertença dos membros da organização   

1 2 3 4 5 

Assegurar apoio externo 1 2 3 4 5 

Adquirir recursos e aumentar o seu volume  1 2 3 4 5 

Aumentar o volume de recursos ao dispor da organização   1 2 3 4 5 

Adaptar ou alterar, rapidamente, a estrutura, os programas e os cursos 

para fazer face às mudanças do meio   

1 2 3 4 5 

Verificar a quantidade ou volume de produção/serviços   1 2 3 4 5 

Controlar os custos da operação  1 2 3 4 5 

Definir metas e objectivos 1 2 3 4 5 

Planear o futuro de forma sistemática  1 2 3 4 5 

Assegurar a qualidade dos produtos/serviços   1 2 3 4 5 

Satisfazer os interesses dos constituintes mais poderosos (dirigentes)   1 2 3 4 5 

Satisfazer os interesses dos membros da organização 1 2 3 4 5 

Satisfazer os interesses da coligação externa (agentes externos 

diversos) 

1 2 3 4 5 

Satisfazer os interesses dos funcionários  1 2 3 4 5 
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3.2. Avalie o grau de motivação da sua organização atendendo aos indicadores 

que constam do quadro. Para o efeito, assinale com uma cruz (X) numa escala de 1 

(muito baixo) a 5 (muito elevado). 

Insatisfação demostrada pelos funcionários/membros de organização  1 2 3 4 5 

Queixas recebidas de funcionários   1 2 3 4 5 

Atritos resultantes da insatisfação dos funcionários  1 2 3 4 5 

Espirito de experiencia académica manifestado pelo funcionários   1 2 3 4 5 

Preferências do(s) administrador(es) por esta instituição relativamente 

a outras   

1 2 3 4 5 

Satisfação dos funcionários com o emprego    1 2 3 4 5 

Satisfação do(s) administrador(es) com o emprego  1 2 3 4 5 

Satisfação dos funcionários com a instituição  1 2 3 4 5 

Satisfação do(s) administrador(es) com a instituição  1 2 3 4 5 

Grau de relacionamento entre funcionários e dirigentes   1 2 3 4 5 

Grau de relacionamento entre interdepartamental   1 2 3 4 5 

Nível de feedback obtido 1 2 3 4 5 

Grau de centralização da liderança  1 2 3 4 5 

Presença de um ambiente de cooperação  1 2 3 4 5 

Flexibilidade da administração  1 2 3 4 5 

Níveis de confiança  1 2 3 4 5 

Níveis de conflito e frustração   1 2 3 4 5 

Capacidade de resolução de problemas  1 2 3 4 5 

Uso do talento e habilidade individuais  1 2 3 4 5 

Grau de supervisão e controlo  1 2 3 4 5 

Adequação do reconhecimento e de recompensa  1 2 3 4 5 

Participação da tomada de decisão   1 2 3 4 5 

Nível de poder associado à participação  1 2 3 4 5 

Equidade no tratamento e nas recompensas  1 2 3 4 5 

Nível de saúde organizacional  1 2 3 4 5 

Intensidade do planeamento estratégico e da definição de objectivos  1 2 3 4 5 

Nível da orientação do trabalho 1 2 3 4 5 
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3.3. De acordo com a sua percepção, avalie o grau de adaptação externa da sua 

organização atendendo aos indicadores que constam do quadro. Para o efeito, assinale 

com uma cruz numa escala de 1 (muito baixo) a 5 (muito elevado). 

Números de empregos obtidos dentro da área de formação   1 2 3 4 5 

Grau de cumprimentos dos objectivos de carreira  1 2 3 4 5 

Número de cursos orientados para a carreira  1 2 3 4 5 

Números de empregos obtidos como primeira escolha   1 2 3 4 5 

Importância que a educação para a carreira e a obtenção de emprego 

têm para a instituição   

1 2 3 4 5 

Serviço comunitário dos membros da organização   1 2 3 4 5 

Actividades profissionais desenvolvidas fora da instituição   1 2 3 4 5 

Ênfase nas relações com a comunidade   1 2 3 4 5 

Patrocínio de acções junto da comunidade   1 2 3 4 5 

Adaptabilidade face ao ambiente externo 1 2 3 4 5 

Reputação nacional da instituição  1 2 3 4 5 

Poder de atracção de recursos financeiros   1 2 3 4 5 

Poder de atracção de funcionários da região   1 2 3 4 5 

Poder de atracção de funcionários de outras regiões  1 2 3 4 5 

Poder de atracção dos dirigentes  1 2 3 4 5 

Capacidade para adquirir recursos  1 2 3 4 5 

 

4. Cultura Organizacional   

4.1. Das frases abaixo listadas, hierarquize, por ordem de importância, aquelas 

que sejam aplicáveis à cultura organizacional da sua organização.  

A cultura organizacional permite ter em consideração aspectos importantes para o 

futuro da organização aos quais não se prestaria atenção suficiente caso não 

houvesse cultura organizacional. (7) 

 

A cultura organizacional funciona como garantia de que a tomada de decisão é 

feita de forma objectiva contribuindo para gerir as acções na organização. (6) 

 

A cultura organizacional permite obter a informação necessária para grupo se 

desenvolver, aprender e lidar com os problemas de adaptação externa e integração 

interna. (3) 

 

A cultura organizacional faculta a informação acerca das actividades da  
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organização e, desse modo, a gestão de topo apercebe-se do grau de cumprimento e 

da qualidade do desenvolvimento das actividades. (5)   

A cultura organizacional é o aspecto mais importante da organização na 

orientação das suas actividades. (2) 

 

A cultura organizacional estabelece as linhas de actuação para as diferentes 

unidades orgânicas de forma a permitir aos directores de cada unidade orgânica 

uma actuação coerente com a das outras unidades. (4) 

 

A cultura organizacional contribui para o aumento de aprendizagem dos membros 

da organização acerca da forma como realizam o seu trabalho. (1) 

 

 

 

4.2. Avalie o grau de importância de cada um dos aspectos comportamentais 

listados para o comportamento organizacional dentro da sua organização. Assinale com 

uma cruz (X) numa escala de 1 (muito baixo) a 5 (muito elevado). 

A qualidade da interacção organizacional com o seu ambiente interna.  1 2 3 4 5 

A urgência do papel organizacional em atender às necessidades do 

ambiente. 

1 2 3 4 5 

O nível da relevância do impacto do ambiente com a organização. 1 2 3 4 5 

O nível de domínio da organização ao seu ambiente. 1 2 3 4 5 

O nível de submissa da organização ao seu ambiente. 1 2 3 4 5 

A relação harmonia da organização com o seu ambiente. 1 2 3 4 5 

A essência da realidade e da verdade objectiva. 1 2 3 4 5 

A essência da realidade e da verdade subjectiva. 1 2 3 4 5 

As dimensões de realidade física e sociais na tomada de decisão; a 

verdade derivada; Ao dogma puro (tradição). 

1 2 3 4 5 

A verdade derivada ao critério pragmático (Dogma, moral ou religião). 1 2 3 4 5 

A verdade derivada ao Processo legal. 1 2 3 4 5 

A verdade derivada a Resolução de conflitos. 1 2 3 4 5 

A verdade derivada ao método científica (Testes científica). 1 2 3 4 5 

A força de trabalho e a obediência dos funcionários em troca de 

recompensas económicas. 

1 2 3 4 5 

A realização do bem-estar psicológico ou social dos funcionários na 

organização. 

1 2 3 4 5 
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A essência da auto-realização e sentimento de auto-estima dos 

funcionários no seu trabalho. 

1 2 3 4 5 

A natureza do ser humano na organização Considera; Bom, Neutro e 

Mau.   

1 2 3 4 5 

A natureza das actividades desenvolvidas pelo funcionário - tende à 

satisfação das necessidades básicas, ou sejam susceptíveis de 

satisfazer as necessidades de auto-realização. 

1 2 3 4 5 

O grau das suposições das actividades dos funcionários – a partir de 

ignorar todas as suposições, ate à atenção nas suposições da realidade 

do seu ambiente.  

1 2 3 4 5 

O grau de vivacidade dos funcionários passivo /activo. 1 2 3 4 5 

A orientação de fazer na organização foca na tarefa, na eficiência e na 

descoberta. 

1 2 3 4 5 

A orientação de ser como a organização busca sobreviver e adaptar-se 

às realidades externas. 

1 2 3 4 5 

A orientação de ser e de fazer são orientações intermediária dos 

funcionários deve alcançar uma perfeita união com seu ambiente. 

1 2 3 4 5 

A conduta adequada e a dimensão das relações interpessoais dos 

funcionários, que vão desde a análise do indivíduo em relação ao 

desempenho do grupo, o grau de participação das pessoas na sua 

organização (autocracia, o paternalismo, a democracia, a participação, 

delegação e abdicação): 

     

Autocracia ou paternalismo 1 2 3 4 5 

Democracia ou participação 1

   

2 3 4 5 

Delegação ou abdicação   1 2 3 4 5 

As características dos papéis das relações humanas de acordo com a 

cultura em que residem (a emoção, a divulgação das relações, a 

universalidade contra a particularidade, o individualismo versus 

colectivismo): 

     

A relação entre chefia e funcionários ênfase na intermediação ou 

integração. 

1 2 3 4 5 

A natureza dos relacionamentos dos funcionários se foca na resolução 1 2 3 4 5 
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dos conflitos de poder. 

As relações dos funcionários na organização residem na 

universalidade, e colectivismo.  

1 2 3 4 5 

Características dos relacionamentos entre papéis dos funcionários na 

organização residem no individualismo ou particularidade.  

1 2 3 4 5 

O nível de organização orientada no presente (como fazer as coisas 

imediatamente). 

1 2 3 4 5 

A organização orientada no passado (como as coisas costumam ser).  1 2 3 4 5 

A organização orientada no futuro (próximo ou distante).  1 2 3 4 5 

A orientação do tempo “monocrônico" (tempo sequencial, tempo de 

relogio) e“policrônico”(sincronização de actividade) na organização. 

1 2 3 4 5 

A visão dos funcionários sobre a natureza do espaço - pode ser visto 

como distância física e posição comum com significado simbólico 

social. 

1 2 3 4 5 

A tendência de uma distância na orientação de espaço mais 

comunitário (policrônico) visando a uma proximidade social e física. 

1 2 3 4 5 

A linguagem corporal, gestos e poses, é uma das maneiras mais subtis 

de expressar o que sentem e a maneira de interagir com outras pessoas 

são comportamentos humanos dos funcionários. 

1 2 3 4 5 

 

4.3. Indique as razões pelas quais, no seu entender, a organização desenvolve a 

cultura organizacional. 
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Muito obrigado pela sua colaboração. As suas respostas são muito importantes 

para nos. 

Se desejar tomar conhecimento dos resultados agregados desta investigação 

indique, por favor, o seu contacto correio electrónico; 

 

_______________________________________________________________ 
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