
A cultura de uma organização não surge do 
dia para a noite, mas com anos de coerên
cia na gestão. A consistência e os valores de 

uma companhia, desse modo, precisam sempre ser 
diagnosticados. Se a empresa tem uma cultura de 
elefante e a estratégia que você quer implementar é a 
de um pássaro, provavelmente ela não vingará. “Não 
é possível ensinar um elefante a voar”, diz o profes
sor holandês Geert Hofstede. Conhecido como o ho
mem que colocou a cultura organizacional no mapa 
dos estudos de administração, ele é autor renomado 
de livros traduzidos para 23 línguas e de mais de no
ve mil papers de grande repercussão. Aos 85 anos, 
ele é unanimidade em todas as listas com os maio
res pensadores contemporâneos do mundo dos ne
gócios. A seguir, os principais trechos da entrevista 
feita com Hofstede, por telefone, de Amsterdã.

Como as grandes corporações podem desenvolver 
sua cultura organizacional tendo que lidar com dife
rentes nacionalidades em seus quadros?

Em primeiro lugar, não se deve acreditar em tudo 
que as pessoas escrevem sobre este assunto. A per
gunta que deveria ser feita é se você precisa de uma 
cultura única. É possível que algumas partes da or
ganização necessitem de um tipo de cultura diferen
te. É essencial fazer um diagnóstico e entender qual 
o papel da cultura na organização. Comparando 
com animais, poderíamos dizer que você pode ter a 
cultura de um elefante e ser bom em coisas grandes 
e pesadas, mas também pode ter a cultura de uma 
borboleta e um toque suave, sensível às pessoas.

Como funciona na prática ter vários tipos de cultura 
em cada parte da organização?
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mudar a cultura ou adaptar sua estratégia, tentan
do descobrir o que trará melhores resultados com a 
cultura que você tem. Mas, se ela for uma cultura de 
elefante e a estratégia que você quer implementar é 
a de um pássaro, não vai dar certo. Não é possível en
sinar um elefante a voar.

Qual o papel individual das pessoas na construção 
da cultura na organização?

A cultura está na mente das pessoas e se a inten
ção é mudar algo, é preciso mudar as condições que 
as pessoas têm para trabalhar. Você pode, por exem
plo, criar facilidades para que elas tenham sugestões 
e contribuam mais. Você pode, por exemplo, criar 
facilidades para que elas que tenham sugestões e 
contribuam mais. Se você tem pessoas com certas 
habilidades, mas sem o perfil adequado para ativar

É possível quantificar o impacto da cultura corpora
tiva nos resultados dos negócios?

Tudo depende de aonde você quer chegar. Os re- 
| sultados vão estar no meio do jogo entre a estratégia 

e a cultura. Se eu quero ir do ponto A para o B, a cul
tura me diz o que é A e sua situação em particular. 
Talvez ela seja excelente para conseguir resultados 
para chegar ao ponto B, mas talvez ela seja disfuncio- 
nal nessa organização. Então, talvez seja necessário

É preciso, antes de tudo, saber qual é a sua cultura 
atualmente. Se você não sabe onde está agora, não 
vai chegar a lugar algum. Os altos executivos gostam 
de ter tudo alinhado, claro e simétrico. Se você faz 
algo em um lugar, acaba fazendo a mesma coisa em 
outro. Ter culturas diferentes dentro de uma mesma 
companhia nem sempre é ruim.
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a sua estratégia, então pode ser interessante trazer 
alguém de fora que ajude a mudar a cultura e que 
ajude os outros a mudarem.

É possível ativar novas qualidades na sua força de 
trabalho?

Sim. Talvez elas já existam, mas não estejam sen
do usadas. É preciso decidir quem vai ser promovi
do, que tipo de comportamento vai ser recompensa
do ou desencorajado. O respeito e o comportamento 
de quem está no topo são os mais importantes, pois 
esse profissional serve de modelo para todos os de
mais. Quem está no comando e fala de cultura deve 
praticar o que prega. Existem gestores que falam 
muito para as suas equipes sobre como a cultura de
ve ser, mas se você não se comportar do jeito certo, 
não terá credibilidade.

As pessoas no topo podem decidir que tipo de cultu
ra é a mais apropriada para a empresa, dependendo 
do rumo que pretendem tomar?

Em alguns trabalhos que realizei, ao perguntar 
para a média gerência sobre o que o presidente 
queria ter como cultura, a resposta, perto dele, era 
inovação. Mas, longe do presidente, diziam que ele 
não fazia nada por isso. Não enxergavam coerên
cia em suas atitudes. E reclamaram, inclusive, que 
as pessoas que realmente inovavam nunca eram 
promovidas, mas apenas aquelas que faziam exa
tamente o que ele queria. Por isso, se a intenção

é ativar a inovação, é preciso mostrar que ela está 
sendo recompensada. É muito perigoso se gabar 
por fazer coisas antes de realmente colocá-las em 
prática.

Como evitar o conflito entre as gerações e cons
truir uma cultura que consiga unir os jovens e os 
mais experientes?

Não existe uma regra única para isso. Se alguém 
é um bom exemplo, não importa se é jovem ou não. 
Não se trata de uma questão de idade, mas de flexi
bilidade. As pessoas jovens têm muito a aprender, 
mas precisam de oportunidades para isso. É preciso 
entender suas necessidades e restrições.

0 senhor acha necessário checar periodicamente 
o que compõe a cultura da organização naquele 
momento?

Faço uma distinção entre valores e práticas. Os 
valores estão dentro de você, são mais profundos, 
não vêm do que você ouve. Valores, em geral, são 
programados quando ainda somos crianças. Eles 
estão intimamente relacionados com o lugar em 
que nascemos, especialmente com a nacionalidade. 
A cultura do país, entretanto, pode incluir pessoas 
com valores diferentes. A cultura tem a ver com coi
sas que você faz, que eu chamo de práticas. Mesmo 
que as pessoas tenham valores diferentes, é possível 
manter a organização unida com pequenas boas 
práticas. Se você quer saber quais são os valores cor
porativos, precisa perguntar para quem trabalha 
nesse lugar. A maior parte das pessoas pergunta ao 
CEO, mas dessa maneira só se descobre o que o CEO 
quer que sejam esses valores. A maior parte do que 
se atribui a valores corporativos, na verdade, não 
está baseada na realidade, mas no que as pessoas 
gostariam.

Algumas vezes a cultura está muito relacionada 
à postura do CEO. 0 que acontece quando ele vai 
embora?

O risco é perder algumas coisas que ele possa ter 
criado. Uma boa cultura, no entanto, não é baseada 
apenas em um herói em particular, que dá o exem
plo. Para construir ou mudar uma cultura é preci
so tempo. Se você ficar tempo suficiente, vai poder 
deixar a sua marca e também vai ter treinado outras 
pessoas dentro dessa mesma cultura. Desse modo, 
mesmo quando sair da organização, o espírito vai 
permanecer.

Qual o tempo mínimo para se estabelecer a cultura 
de uma empresa?

É preciso entre cinco e dez anos. Uma organi
zação onde as pessoas mudam rapidamente não 
consegue estabelecer uma cultura, especialmente 
quando a rotatividade no comando também é alta.A ut
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As pessoas que estão abaixo geralmente ficam mais 
tempo no lugar.

Uma cultura forte ajuda a engajar as pessoas para 
que elas trabalhem melhor?

Você deve entender o motivo de as pessoas quere
rem fazer as coisas, inspirá-las e dar oportunidades 
para que usem suas habilidades. Elas precisam gos
tar do que estão fazendo ou, ao menos, estar prepa
radas de forma adequada. Às vezes, porém, as pesso
as fazem o que não gostam por falta de opção.

Atualmente, fala-se muito sobre a importância do 
chamado senso de propósito como uma ferramenta 
para engajar a nova geração. Todo mundo pode ser 
convencido sobre a importância do significado no 
trabalho?

Sim. É essencial encontrar pessoas que querem 
se engajar e, então, dar um propósito a elas. Mesmo 
as pessoas que realizam um trabalho simples, co
mo as faxineiras, podem ser altamente engajadas, 
felizes e gostarem de fazer seu trabalho. Você deve 
pensar nos jovens da empresa e também nas pes
soas que estão na organização há um bom tempo 
e dar a elas novas tarefas. Todos são importantes e 
podem contribuir de maneiras diferentes. Os mais 
antigos, por exemplo, representam o capital men
tal da organização.

Qual o impacto das novas tecnologias na formação 
de uma cultura mais consistente?

A cultura geralmente sobrevive às mudanças 
tecnológicas. As pessoas podem ganhar novas fer
ramentas, mas aprenderam a trabalhar de uma de
terminada maneira e continuam a fazer as coisas do 
mesmo jeito. Se a pessoa é comunicativa, ela conti
nua sendo, mesmo que a forma de se comunicar te
nha mudado. O difícil é quando um departamento 
inteiro é fechado. Daí você perde pessoas e um peda
ço da cultura. Isso precisa ser levado em conta quan
do uma organização é reformulada, vende parte de 
seus negócios ou compra outra empresa.

Algumas organizações hoje estão mais horizontali
zadas e menos hierárquicas. Isso influencia na ma
neira como a cultura se espalha por elas?

O mapa da organização tem uma influência sobre 
a cultura. Se uma organização é dividida em tarefas 
mais operacionais e mecânicas, provavelmente ela 
vai ser mais burocrática. Se outra tem tarefas mais 
complexas, o gerenciamento deve ser diferente, bem 
mais consultivo. Neste caso, um gerente mais pre
parado para ouvir o grupo e que não diga apenas o 
que as pessoas devem fazer será bem melhor. Mas, se 
você tiver que lidar com profissionais mais simples, 
eles esperam ter um chefe que diga exatamente o 
que eles precisam fazer.

Em um momento de estagnação econômica, quando 
não é possível dar aumentos ou promoções, como é 
possível manter a força de trabalho engajada?

Primeiro, as pessoas não são motivadas necessa
riamente por dinheiro, mas por reconhecimento. 
Elas podem ganhar muito dinheiro, mas se a pessoa 
ao lado ganhar mais, elas vão se sentir insatisfeitas. 
Elas podem até ganhar menos dinheiro em tempos 
de crise, mas precisam ver que o chefe está sofrendo 
mais que todo mundo. Se você tem uma boa cultura, 
a organização tenta não machucar as pessoas mais 
do que o necessário. Se a pessoa no topo também 
fizer sacrifícios para manter a organização unida, 
isso vai ser muito apreciado. Se, por outro lado, o al
to escalão cortar tudo, menos o que é dele, isso vai 
ser muito ruim. Essa postura vai destruir sua cultura 
pelos próximos dez anos, pois as pessoas nunca vão 
esquecer.

0 que o senhor observa sobre a cultura brasileira?
A cultura que existe no Brasil vem mais da Europa 

do que dos Estados Unidos. Isso porque temos mais 
experiência com diversidade. A cultura corporativa 
do Brasil em comparação com outros países mostra 
que você precisa de uma aproximação diferente da 
praticada pelas companhias americanas, por exem
plo. Uma característica importante é o jeitinho 
brasileiro, que para mim é ter flexibilidade para se 
adaptar, improvisar e conseguir fazer coisas que tal
vez não pudessem ser feitas.
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Caixa de texto
Fonte: Valor carreira, São Paulo, ano 11, n. 11, p. 16-20, out. 2013.




