
 

Universidade 

de Aveiro 

Ano 2021 

 

LI 
SHANGYI 

Análise comparativa das declarações de valores de 
empresas chinesas e portuguesas 
 

 

 

   

  



 

Universidade 

de Aveiro 

Ano 2021 

 

LI 
SHANGYI 
 

Análise comparativa das declarações de valores de 
empresas chinesas e portuguesas 
 

 Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para cumprimento dos 
requisitos necessários à obtenção do grau de Mestre em Português Língua 
Estrangeira / Língua Segunda, realizada sob a orientação científica da Doutora 
Sílvia Isabel do Rosário Ribeiro, Professora Adjunta da Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de Águeda, Universidade de Aveiro. 

 

   
 

  



  

  
 

 

 
 

 
 

 
  



  

 

 
 
 

 
 

o júri 
 
 

  
 

Presidente Prof. Doutor Carlos Manuel Ferreira Morais 
Professor auxiliar da Universidade de Aveiro 

  
 

Vogais Prof. Doutora Anabela Valente Simões (arguente) 
Professora adjunta da Universidade de Aveiro 

  
 
Prof. Doutora Sílvia Isabel do Rosário Ribeiro (orientadora) 

 Professora adjunta da Universidade de Aveiro 
 

  

 
  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 
 
 
  



  

  
 

Agradecimentos 

 
À minha orientadora, por todas as orientações prestadas, a imensa paciência, 
simpatia e apoio ao longo de todo o tempo. 
 
À minha família, pelo permanente suporte e apoio fraterno, apesar deste 
período difícil. 
 
Às minhas amigas, pelo apoio e suporte em todos os aspetos: sem elas não 
teria conseguido chegar a esta fase. 

 
 

 
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

palavras-chave 
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resumo 
 

 

O presente trabalho propõe-se apresentar e comparar os valores identificados 
por uma amostra de empresas chinesas e portuguesas nas respetivas 
declarações de valores. Pretende-se perceber se existem diferenças entre as 
empresas dos dois países, a este nível, de modo a perceber se as (eventuais) 
diferenças/semelhanças se poderão relacionar com a cultura dos países em 
causa. A dissertação é composta por uma apresentação inicial de conceitos 
nucleares e pela análise dos valores referidos na declaração de valores de uma 
amostra constituída por 50 empresas chinesas e 50 empresas portuguesas. 
Destacam-se como valores mais referidos em ambos os países a 

inovação,honestidade, responsabilidade, colaboração e humanidade.  
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abstract 

 
The present work proposes to present and compare the values identified by the 
samples of Chinese and Portuguese companies in their value statements. It is 
intended to understand if there are differences between the companies of the 
two countries, at this level, in order to understand if the (possible) differences / 
similarities may relate to the culture of the concerned countries. The dissertation 
is composed by an initial presentation of core concepts by the analysis of the 
values referred to in the value statement of a sample consisting of 50 Chinese 
companies and 50 Portuguese companies. Innovation, Honesty, Responsibility, 
Collaboration and Humanity are the most mentioned values in both countries.  
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摘要 
 

本文旨在介绍并对比中国与葡萄牙的企业价值观，了解两国企业文化异同，为

两国国际贸易发展提供助力。作品由多种文化的概念简介、中国和葡萄牙各自

排名前五十企业的价值观分析、参考文献列表和所分析数据附录组成。 

数据收集自选析企业官方网站，对当前价值观的了解和分析起到重要作用。 

本文旨在介绍和比较中国和葡萄牙公司在其价值观样本中的数据，以了解两国

公司在这一层面是否存在差异，并了解这些(可能的)差异或相似之处是否与有

关国家的文化有关。论文由初步提出相关的核心概念，和对由 50 家中国企业

和 50 家葡萄牙企业组成的价值观样本陈述中提到的价值进行分析构成。创新、

诚实、责任、合作和人本主义是两国最普遍的价值观。 
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Introdução 

No âmbito do Mestrado em Português Língua Estrangeira / Língua Segunda, da 

Universidade de Aveiro, apresenta-se como trabalho final a dissertação intitulada 

“Análise comparativa das declarações de valores de empresas chinesas e 

portuguesas”, procurando-se, com este trabalho, refletir sobre a cultura nacional e 

organizacional destes dois países e sobre o modo como as mesmas influenciam (ou 

não) a determinação dos valores adotadados pelas empresas aquando do 

planeamento estratégico, na respetiva declaração de missão, visão e valores. 

Atualmente, cidadãos e empresas atuam e relacionam-se num mundo 

profundamente globalizado, concretizando negócios entre parceiros de origens 

totalmente diferentes. Porém, e apesar desta tendência quase universal – seja em 

termos geográficos, seja em termos setoriais –, continuamos a assistir a algumas 

situações de insucesso negocial que resultam de diferenças culturais entre os 

interlocutores em questão (Omar e Urteaga, 2010).  

Na realidade, de acordo com vários estudiosos, de entre os quais se destacam 

Hofstede (2001) e Trompenaars e Hampden-Turner (2000), a cultura das 

organizações é profundamente influenciada, a vários níveis, pela cultura nacional dos 

países em que as mesmas se integram. Neste contexto, e apesar de não haver 

consenso entre os especialistas a respeito dos conceitos de cultura, cultura nacional 

e cultura organizacional, é atualmente assumido que os valores se constituem como 

cerne da cultura de um determinado grupo, independentemente da sua dimensão 

(Omar e Urteaga, 2010). 

A cultura de uma organização constitui-se a partir de características específicas, 

valores comuns relativamente estáveis, regras de conduta, filosofia empresarial, 

conscientização de grupo, costumes tradicionais, regras e regulamentos. É, portanto, 

a alma que determina muitas das estratégias da empresa, bem como o rumo das 

suas atividades comerciais (Huang, 2019). A sua importância é tal que alguns autores 

(Welch & Byrne, 2001) afirmam que a competitividade das empresas, no atual 
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mercado global, resulta sobretudo da informação, conhecimento e cultura, 

afirmando que a concorrência cultural está a tornar-se no núcleo da concorrência 

económica. 

Assim, e considerando as diferenças que tradicionalmente se apontam como 

afastando as culturas ocidental e oriental (Irwin, 2012), acreditamos que será de 

relevo perceber de que modo essas diferenças, e de modo mais específico as 

diferenças entre a cultura chinesa e a cultura portuguesa, se refletem na cultura 

organizacional nos dois países. Para tal, e porque a competitividade de uma empresa 

se mede, também, pelo modo como a mesma garante a solidez da sua cultura 

organizacional (Luthans & Doh, 2012), parece-nos extremamente oportuno comparar 

as declarações de valores das maiores empresas presentes em ambos os países. 

Na realidade, a declaração de valores de uma organização – integrada na tríade 

missão, visão e valores – constitui-se como um dos vetores fundamentais no 

planeamento estratégico (Carvalho et al., 2014). Assim, o estudo dos valores 

assumidos pelas empresas chinesas e portuguesas no âmbito da sua gestão 

estratégica permitirá compreender de que modo estas declarações refletem ou não 

traços específicos de cada uma das culturas, contribuindo, ainda, para confirmar se 

se assiste, ou não, a uma tendência para globalização também a este nível. A 

concretização deste estudo será feita com base na análise da informação disponível 

nas páginas web das 50 maiores empresas com atuação na China e em Portugal. Este 

estudo encontra-se dividido em duas partes.  

A primeira parte, o enquadramento teórico, inclui uma exposição de diferentes 

visões a respeito dos conceitos de cultura, cultura nacional, cultura organizacional, 

procurando-se caracterizar de forma sucinta a cultura nacional e a cultura 

organizacional na China e em Portugal. Reflete-se, ainda nesta parte, sobre a relação 

entre a definição da missão, visão e valores e a cultura nacional e organizacional. 

A segunda parte deste trabalho consiste num estudo aplicado, partindo da 

análise dos valores adotados por uma amostra de 50 empresas chinesas e 50 

empresas portuguesas. No mesmo capítulo, antes de se apresentarem e 

comentarem os dados, explica-se a metodologia subjacente à análise. 
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Finalmente, na conclusão, sintetizam-se as últimas considerações e apontam-se 

algumas limitações do estudo.
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1. Conceitos nucleares: a noção de cultura 

A noção de cultura, pela sua abrangência e transversalidade geográfica e 

temporal, já foi apresentada de várias maneiras. Já nos anos 50 do século XX, o 

antropólogo cultural americano Kluckhohn identificou 161 tipos de definições, 

sintetizadas no seu texto The Study of Culture. De acordo com este autor, e 

considerando a diversidade de definições analisadas: 

Culture consists in patterned ways of thinking, feeling, and reacting, 

acquired and transmitted mainly by symbols, constituting the distinctive 

achievements of human groups, including their embodiments in artifacts: the 

essential core of culture consists traditional (i.e. historically derived and selected) 

ideas and specially their attached values (Kluckhohn, 1951, p. 97). 

 

Numa abordagem totalmente diferente, o Papa Paulo II, aquando da sua visita a 

França, em 1980, propôs uma definição de cultura enquanto elemento distintivo e 

caracterizador do ser humano:  

Graças à cultura, os humanos vivem numa vida verdadeira 

humana, quer dizer, a vida humana é a cultura, e o homem não 

pode existir fora da cultura. Como uma maneira específica de 

“existir” e “ser” do homem, a cultura é uma moda de vida que 

as pessoas vivem sempre, e que construi uma ligação entre as 

pessoas e decide as caraterísticas da sociedade. Cada país e 

cada etnia têm as suas culturas específicas, na comunicação um 

ao outro formando a pluralidade de cultura, na qual desenvolve 

e sem perder o contato essencial com a unidade da cultura 

como a dimensão fundamental e essencial da sua existência e 

do seu ser (Papa João Paulo II, 1980). 

 

Entretanto, no mundo ocidental têm-se destacado, desde finais do século XX, as 

perspetivas de autores como Geert Hofstede e Fons Trompenaars, que conciliam 
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diversas perspetivas de análise da cultura, relacionando este conceito 

polidimensional com outros igualmente relevantes como os de comunicação, 

estrutura organizacional, etc. 

No final do século XX, Trompenaars explica que a cultura pode ser entendida 

como “[…] the way in which a group of people solves problems and reconciles 

dilemmas “(Trompenaars, 2000, p. 6), sendo que Geert Hofstede apresenta a cultura 

como “uma programação coletiva da mente dos humanos que distingue os membros 

de uma categoria de pessoas de outras” (Hofstede, 2005, p. 6). 

Mais recentemente, o autor chinês Qiuyu Yu propôs uma definição de cultura 

curta mas difícil de explicar, referindo que a cultura é uma “eco-comunidade”, 

incluindo os valores espirituais e as maneiras da vida. Esta”eco-comunidade” cria a 

“personalidade coletiva” através de acumulação e orientação (Yu, 2012, p. 6). A 

cultura é um resultado de acumulação ao longo tempo, podendo mudar de 

orientação em função de mudanças na sociedade a que está associada. Durante este 

processo dinâmico, a cultura sedimenta-se gradualmente numa personalidade 

coletiva. Neste processo, todas as partes da cultura, como hábitos, pensamentos, 

entre outros, estão sempre ativas e dinâmicas, razão pela qual este autor assemelha 

a cultura a um tipo de ecologia. De acordo com o mesmo autor, Yu (2012), a cultura é 

um sistema constituído por símbolos, fé, crenças, atitudes, valores, esperanças e as 

normas de comportamento, perspetiva que retoma e corrobora aquela que se 

encontra na Declaração da Unesco de 2001, na qual se assume que a cultura engloba 

uma série de características definitórias de uma sociedade, aos níveis espiritual, 

material, intelectual e emocional, as quais transparecem nas tradições, crenças, 

valores, maneiras de ser e de viver (Unesco, 2001).  

 

1.1. Cultura Nacional 

A cultura nacional inclui um núcleo de características e traços definitórios que 

permitem e nos quais se baseia a identificação mútua dentro da nação. Assim, para 
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ela contribuem e dela emanam características essenciais, como as línguas, os trajes, 

as festividades típicas, entre outros, consolidadas naturalmente ao longo do percurso 

histórico das comunidades, adequando-se aos climas locais, ao relevo e às paisagens, 

a tradições anteriores. Os traços essenciais de uma cultura correspondem a 

cristalizações nacionais da sabedoria coletiva, advindo da ancestralidade dos 

antepassados, constituindo-se como símbolos fundamentais para a distinção 

relativamente a outras nações. No interior da nação, quer analfabetos quer 

intelectuais, quer o povo quer os líderes, todos os cidadãos partilham estes traços 

basilares da cultura nacional (Peng, 2012). 

De acordo com alguns autores chineses, como Shuling Tan, a cultura nacional 

resulta de contributos, que convergiram ao longo dos séculos, dos vários grupos 

étnicos que compõem um país, refletindo a sua história e as características da sua 

vida social. Nesta perspetiva, a cultura nacional abarca conteúdos de nível material 

(roupa, casas, ferramentas de produção), conteúdos de nível espiritual (língua, 

literatura, ciência, arte, filosofia, religiões, costumes, festas, tradições) e conteúdos 

de nível institucional (normas, mecanismos orientadores, termos legais). A cultura 

nacional é perspetivada como um laço que une as pessoas, sendo fundamental para 

a sua existência e para o desenvolvimento de uma nação (Tan, 2011).  

Segundo Geert Hofstede, que realizou um dos estudos mais abrangentes sobre 

esta temática, a cultura "…is the collective programming of the mind that 

distinguishes the members of one group or category of people from others" 

(Hofstede, 2005, p. 6).  

No livro Culture’s Consequences, baseando-se num projeto de investigação de 

grandes dimensões, que incluiu a análise de mais de 50 nações, este autor identifica 

seis dimensões caracterizadoras de culturas nacionais diferentes. Assim, aquele que 

ficou a ser conhecido como “modelo de Hofstede sobre cultura nacional” assenta em 

seis dimensões: distância do poder (Power distance), índice de evitação de incerteza 

(Uncertainty avoidance), individualismo vs coletivismo (Individualism versus 

collectivism), masculinidade vs feminilidade (Masculinity versus femininity), 

orientação a longo prazo vs orientação a curto prazo (Long-term versus short-term 
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orientation), Indulgência vs contenção (Indulgence vs restraint). As seis dimensões 

foram definidas e validadas de forma empírica, e cada país pode ser analisado e 

colocado numa escala de acordo com o índice obtido em cada uma destas dimensões. 

A aplicação desta pesquisa é usada em todo o mundo, tanto no âmbito académico 

quanto no âmbito profissional. As seis dimensões definidas por Hofstede são 

explicadas e organizadas abaixo: 

1. Distância do poder 

Esta dimensão analisada por Hofstede visa compreender em que medida os 

membros menos poderosos de uma sociedade aceitam e esperam que o poder seja 

distribuído desigualmente. A questão fundamental em análise nesta dimensão 

prende-se com o modo como uma sociedade aceita ou não as desigualdades entre as 

pessoas. 

Pessoas integradas em sociedades que exibem um grau alto de distância do 

poder aceitam uma ordem hierárquica na qual todos têm um lugar e a qual não 

precisa de mais justificação. Em sociedades com distância do poder baixa, as pessoas 

esforçam-se para harmonizar a distribuição de poder e pedem justificações para as 

desigualdades de poder. 

2. Índice de evitação de incerteza 

Esta dimensão expressa o grau de desconforto dos membros de uma sociedade 

relativamente à incerteza e à ambiguidade. A questão fundamental aqui reside em 

perceber como uma sociedade lida com o facto de o futuro nunca poder ser 

conhecido: devemos tentar controlar o futuro ou simplesmente deixar que aconteça? 

Os países que exibem uma forte pontuação nesta dimensão mantêm códigos 

rígidos de crença e comportamento e são intolerantes perante comportamentos e 

ideias pouco ortodoxas. As sociedades com fracos registos a este nível mantêm uma 

atitude mais descontraída, ou seja, preferem as experiências práticas do que as 

conceções ortodoxas, e são mais aventureiras. 

3. Individualismo vs coletivismo  

Nesta dimensão, o individualismo pode ser definido como uma preferência por 

uma estrutura social menos rígida, na qual se espera que os indivíduos cuidem 
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apenas de si mesmos e das suas famílias mais próximas. O seu oposto, o coletivismo, 

representa uma preferência por uma sociedade coesa e unida, na qual os indivíduos 

se apoiam mutuamente, independentemente da sua maior ou menor proximidade. 

Nesta dimensão, a posição de uma sociedade é reflexo do modo como as pessoas se 

percecionam, oscilando entre a primazia do “eu” ou do “nós”, quer dizer, 

“individualismo” ou “coletivismo”. 

4. Masculinidade vs feminilidade 

Na análise desta dimensão, a masculinidade representa uma preferência da 

sociedade por características como realização, heroísmo, assertividade e 

recompensas materiais para o sucesso. Uma sociedade com este traço é mais 

competitiva em geral. O seu oposto, feminilidade, representa a preferência por 

valores e atitudes como cooperação, modéstia, cuidado dos mais fragilizados e 

qualidade de vida. Uma sociedade com este traço definitório, em geral, é mais 

orientada para o consenso. 

5. Orientação a longo prazo vs orientação a curto prazo 

Cada sociedade tem que manter algumas ligações com o seu próprio passado 

enquanto lida com os desafios do presente e do futuro. As sociedades priorizam 

esses dois desafios existenciais de maneira diferente. Esta dimensão tem em conta se 

uma dada sociedade assume uma posição mais direcionada aos desafios futuros ou 

se, pelo contrário, adota uma posição mais imediatista e de ação a curto prazo, sendo, 

por isso, mais propensa a resultados rápidos e imediatos. 

Sociedades com pontuação baixa nesta dimensão, por exemplo, preferem 

manter tradições e normas consagradas pelo tempo enquanto veem a mudança 

social como suspeita. Aqueles com uma cultura com alta pontuação nesta dimensão, 

por outro lado, adotam uma abordagem mais pragmática: estimulam a economia e 

os esforços na educação moderna como forma de se preparar para o futuro. 

6. Indulgência vs contenção/restrição 

Esta dimensão de indulgência destina-se a aferir a medida em que as pessoas 

tentam controlar os seus desejos e impulsos, com base na forma como foram criados. 

As culturas com altos índices de "Indulgência" apontam para ambientes em que o 
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controlo relativamente é fraco e as pessoas tendem a satisfazer os seus desejos e 

impulsos; contrariamente, numa sociedade que exiba baixos índices de indulgência, 

as pessoas têm maior noção de controlo (e autocontrolo), aceitam as normas sociais 

vigentes, não cedendo facilmente aos impulsos, nem dando muita ênfase aos tempos 

livres.  

As seis dimensões foram verificadas empiricamente por Hofstede e pela sua 

equipa, e cada país pode ser colocado num “ranking” relativamente a cada uma 

delas. Na secção 2.5 apresentar-se-á uma comparação entre as duas culturas 

nacionais cujo conhecimento é relevante neste trabalho, a portuguesa e a chinesa.  

Por sua vez, Trompenaars e Hampden-Turner (2000) propõem um modelo de 

análise da cultura nacional baseado em sete dimensões, abaixo descritas de forma 

sucinta. 

a) Universalismo vs particularismo: O universalismo reflete a perceção de que 

as ideias e as práticas podem ser aplicadas a todos da mesma forma, 

enquanto o particularismo reflete a perceção de que as circunstâncias 

condicionam a forma como as ideias e as práticas devem ser 

implementadas. 

b) Individualismo vs comunitarismo: esta dicotomia está relacionada com o 

facto de as pessoas se percecionarem a si próprias primeiramente como 

indivíduos (individualismo) ou como elementos de uma comunidade 

(comunitarismo). 

c) Neutral vs emocional: nesta dimensão contrastam-se as culturas que têm 

tendência a controlar as emoções (culturas neutrais) e aquelas que 

assentam na partilha aberta e natural das mesmas (culturas emocionais).  

d) Específico vs difuso: neste ponto tem-se em consideração se as pessoas 

prezam a clara distinção entre vida privada e vida pública/profissional. Nas 

culturas específicas há uma clara distinção entre esfera privada e esfera 

profissional; nas culturas difusas a vida privada e a vida profissional 

interpenetram-se.  
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e) Estatuto adquirido/aribuído: esta dimensão diz respeito ao modo como o 

estatuto e poder de um indíviduo são determinados. Numa sociedade de 

estatuto adquirido, este é baseado no que a pessoa faz/consegue por si 

mesma; numa sociedade de estatuto atribuído, este resulta de fatores como 

a família a que pertence o indivíduo, a classe social, a idade, as relações 

sociais que mantém... 

f) Orientação temporal: nesta dimensão analisa-se o modo como é 

percecionado o tempo em cada sociedade, a relação que é mantida com o 

passado, o presente e o futuro.  

g) Controlo interno vs controlo externo: nesta dimensão tem-se em conta o 

modo como é controlado o ambiente que envolve os indivíduos. Assim, 

numa cultura marcada pelo controlo interno, o indivíduo é percecionado 

como sendo capaz de controlar o futuro, atuando para o definir; numa 

cultura de controlo externo, o indivíduo procura viver em harmonia com a 

natureza, não se preocupando em agir sobre o futuro.  
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1.2. Cultura organizacional 

Organizational, or corporate, cultures have been a fashionable topic in the 

management literature since the early 1980s. At that time, authors began to popularize 

the claim that the “excellence” of an organization is contained in the common ways by 

which its members have learned to think, feel, and act. Corporate culture is a soft, 

holistic concept with, however, presumed hard consequences. (Hofstede, 2005, p.47) 

 

O conceito de cultura, apesar da sua polidimensionalidade e da diversidade de 

definições a que tem dado origem, foi introduzido nos domínios da Gestão e da 

Administração na segunda metade do século XX, atingindo especial importância nos 

anos 80 do século XX. Neste contexto, a cultura passou a ser estudada e analisada 

sob os rótulos de “cultura corporativa” e “cultura organizacional”. O estudo da 

cultura organizacional assume especial importância porque “permite compreender 

as relações de poder, as regras não escritas, aquilo que é tido como verdade, como 

valores, crenças, mitos e costumes” (Zavareze, 2008, p. 1).  

Para Schein (1984, p. 3), “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 bastante para serem considerados válidos e ensinados a novos membros 

como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas”.  

Para Schein (2004), a cultura organizacional é um modelo de aprendizagem, 

caracterizando-se por ser compartilhada entre os diferentes membros do grupo e 

acumulada, uma vez que se vai constituindo ao longo do tempo. A cultura 

organizacional, na perspetiva deste autor, abrange elementos comportamentais, 

emocionais e cognitivos, baseando-se nos artefactos visíveis, crenças, valores, regras, 

normas comportamentais e premissas básicas subjacentes às práticas quotidianas 

(Schein, 2004). Quer dizer, a cultura organizacional reflete-se não apenas em termos 

espirituais/abstratos, mas também em termos físicos/concretos, estando presente, 

por exemplo, através do símbolo comercial da empresa, o seu logótipo.  
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De acordo com a teoria de Schein (2004), a cultura organizacional pode ser 

dividida em três níveis: i) artefactos, ii) crenças e valores adotados, iii) 

suposições/assunções básicas (cf. Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Níveis da cultura organizacional 

Fonte: Schein, 2004, p.26 

 

Artefactos, tal como a superfície e aparência, correspondem a todos os 

fenómenos que alguém vê, ouve e sente, quando encontra um grupo novo com uma 

cultura estranha, incluindo a língua, técnicas, produtos, arquitetura, roupa, maneiras 

etc.. Se o observador viver no grupo por tempo suficiente, os significados dos 

artefactos tornam-se gradualmente claros. 

Crenças e valores adotados serão potencialmente úteis na resolução dos 

problemas encontrados pelo grupo. Se as crenças e valores adotados forem 

razoavelmente congruentes com os pressupostos básicos, a articulação desses 

valores numa filosofia de gestão pode ser útil para reunir o grupo e prever 

corretamente o comportamento futuro, servindo como uma fonte de identidade e 

missão central. 

Suposições/assunções básicas correspondem a pressupostos implícitos e 

inconscientes, os quais são ativados frequentemente para lidar com aspetos 
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fundamentais da vida. A essência da cultura dum grupo radica nas 

suposições/assunções básicas, partilhadas e aceites, e a cultura manifesta-se ao nível 

de artefactos observáveis e crenças e valores partilhados. 

Já Trompenaars e Hampden-Turner (2000) organizam as culturas organizacionais 

considerando o modo como para as mesmas confluem as sete dimensões culturais 

por eles propostas e referidas na secção 1.1. Estas dimensões organizam-se em três 

blocos:  “a) relações entre empregados e a organização, b) atitudes relativamente à 

autoridade: um sistema vertical ou hierárquico que define a relação entre superiores 

e subordinados, c) a visão dos empregados relativamente ao seu papel no destino e 

objectivos da empresa” (Oliveira, 2010, p. 10), e estão na base da definição de quatro 

tipos de culturas organizacionais: Família, Torre Eiffel, Míssil Guiado e Incubadora, 

abaixo caracterizadas sucintamente (cf. Tabela 1). 

Tabela 1 – Características dos quatro tipos de culturas organizacionais propostos por Trompenaars e 

Hampden-Turner (2000). 

Tipo de cultura organizacional Características 

Família 

Assume-se a organização como uma família, sendo os gestores 

percecionados como “pais” e aos subordinados como “filhos”. A 

satisfação advém da lealdade, poder e estatuto.   

Forças: Strengths: foco a longo prazo, lealdade e confiança. 

Fraquezas: “pensamento grupal,” autoridade centralizada 

Torre Eiffel 

Orientação hierárquica e baseada em tarefas; muito estruturada 

e com a descrição de funções clara e bem definida; existência 

de linhas de autoridade inquestionáveis. A satisfação resulta do 

desenvolvimento de competências específicas. 

Forças: eficiência e estabilidade. 

Fraquezas: excessivamente mecanicista, maior ênfase nos 

processos do que nos resultados.   

Missíl guiado 

Cultura igualitária, mas orientada para resultados. As 

recompensas são atribuídas em função da sua prestação e não 
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do estatuto. A satisfação resulta das compensações. 

Forças: empresas transparentes e que conseguem alcançar 

resultados a curto prazo. 

Fraquezes: demasiado foco no curto prazo; a criatividade é 

pouco encoraja, assim como a lealdade ou o sentimento de 

comunidade.  

Incubadora 

Cultura igualitária  e centrada nas pessoas. A satisfação resulta 

da aprendizagem, do trabalho desafiante e das descobertas.  

Forças: flexibilidade e facilidade de adaptação Fraquezas: 

weaknesses: algum caos e dependência de génios criativos.  

 

A Figura 2 permite visualizar a relação entre estes quatro tipos de culturas. 

 

Figura 2 – Os quatro tipos de culturas organizacionais (cf. Trompenaars & Hampden-Turner, 

1997). 

Fonte: Oliveira, 2010, p.11 

 

Ainda que as perspetivas de análise da cultura organizacional sejam bastantes e 

muito diversas, assume-se, hoje em dia, que a cultura organizacional corresponde a 

um conjunto de maneiras de pensar e de agir permanentes e estáveis, assim como 

de hábitos de pensamento e comportamento. Trata-se da consciência comum de 
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uma empresa, baseada nos valores que nesta se vivenciam. Como uma forma de 

subcultura duma nação, a cultura organizacional é inevitavelmente influenciada pelo 

sistema social e pela ideologia nacional. A cultura nacional influencia 

imperceptivalmente os modos de pensamento e valores dos seus cidadãos no 

dia-a-dia.  

 

1.3. Influência da cultura nacional na cultura organizacional 

A cultura nacional tem influência determinante sobre os cidadãos em muitos 

aspetos das suas vidas diárias. Com efeito, e em graus diferentes, as grandes linhas 

da educação nacional, a moral, os valores comuns, os pensamentos dos cidadãos 

ganham forma a partir de influências da cultura nacional no seu modo de ser e de 

agir.   

De acordo com Silveira e Garcia (2010), independentemente dos modelos de 

organização, “não é possível negar o impacto de uma dada nacionalidade no 

contexto das organizações” (Silveira & Garcia, 2010, p. 40). Seguindo estes autores, a 

nacionalidade não é só associada à pertença física a um país, mas também à 

pertença cultural. Por isso, e na opinião de Hofstede (2001), o impacto da 

nacionalidade, ou seja, cultura nacional, nas práticas de gestão é significativo e 

permanente, incluindo as influências de natureza política, sociológica e psicológica, 

entre outras. A influência da cultura nacional na esfera organizacional reflete-se na 

adoção de modos particulares de gestão, na adoção de legislação específica, na 

valorização de valores simbólicos criados e partilhados pela sociedade, etc. (Hofstede, 

2001). 

De acordo com Khan e Law (2018), os estilos de gestão são profundamente 

influenciados pela cultura nacional em que as organizações operam, “management 

practices and national cultures congruency lead to the better organizational 

performance” (Khan & Law, 2008, p. 2.7). As empresas, de forma mais ou menos 

evidente, refletem as características da nação em que operam, formatando as suas 
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culturas de acordo com as crenças, caracteres e valores nacionais, os quais 

influenciam os princípios e a própria gestão da empresa.  

Para se adaptar às necessidades de gestão localizadas, uma empresa, que se 

desenvolve num fundo de cultura nacional específico, vai direcionar e flexibilizar a 

sua gestão considerando as características da cultura dos países em que está a operar. 

Por exemplo, quando uma empresa chinesa está estabelecida em Portugal, os 

administradores têm de adaptar a cultura organizacional de modo a que esta 

contemple também abertura às características da cultura nacional de Portugal. Com 

efeito, como referem Khan e Law, as práticas de gestão em congruência com as 

especificidades das culturas nacionais levam a um melhor desempenho 

organizacional (Khan & Law, 2008). 
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2. Cultura nacional e organizacional na China e em Portugal 

Como já acima se referiu, a cultura nacional é relacionada com a história, 

política, hábitos, etc., ao mesmo tempo, a cultura organizacional reflete, até certo 

ponto, a cultura nacional. Assim, nas próximas secções, procurar-se-á caracterizar a 

cultura nacional da China e de Portugal, relacionando-as com as respetivas culturas 

organizacionais.  

 

2.1. A cultura nacional chinesa: algumas características  

A China, uma república socialista, presidida pelo Partido Comunista Chinês, 

integra, de acordo com os dados do 6.º Recenseamento Populacional da China 

(2010), 56 etnias. Destas, a etnia Han é a maior, em termos de território, e é aquela 

que tem mais influência sobre a cultura nacional. Portanto, hoje em dia, quando se 

fala sobre a cultura da China, tem de se mencionar, naturalmente, a cultura da etnia 

Han. 

Considerando as características especiais da sociedade chinesa1, bem como a 

sua natureza multiétnica e o facto de politicamente ser dirigido por um partido 

único2, o país adota o Socialismo com Características Chinesas. De acordo com Yan 

(Yan, 2011), a noção de Socialismo foi introduzida na China por Liang Qichao, 

pensador, político, educador, historiador e literato chinês, cerca de 1905, como 

tradução da palavra inglesa Socialism. Naqueles anos, Socialismo era ainda tipo lato 

sensu, o que é, de acordo com Jin e Chen (2014), Socialismo Humanitário, pondo 

ênfase na discussão da relação entre humano e sociedade. Em 1981, Deng Xiaoping, 

um dos principais líderes chineses, propôs a noção de Socialismo com Características 

Chinesas, combinando o comunismo e a economia do mercado do capitalismo. Nessa 

                                                             
1
 Referimo-nos a caraterísticas especiais da sociedade chinesa, presentes e subjacentes ao seu método de 

desenvolvimento, e que assentam na combinação entre o comunismo e a economia do mercado do capitalismo, 
proposta por Deng Xiaoping. 
2
 Tal como definido na Constituição da China, “Leadership by the Communist Party of China is the defining 

feature of socialism with Chinese characteristics” (Constituição da China, 2019, p.1). 
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sequência, o Socialismo adotado na China pode ser considerado como um tipo de 

Socialismo stricto sensu. Daí em diante, a China assume o regime político do país 

como “a socialist state governed by a people’s democratic dictatorship that is led by 

the working class and based on an alliance of workers and peasants” (Constituição da 

China, 2019). 

Zhaoguang Ge, historiador famoso e professor da Universidade de Fudan, que 

estuda principalmente o pensamento religioso e cultura da China, durante um 

discurso proferido na biblioteca de Xangai, explicou que a cultura nacional chinesa é 

uma cultura única, absoluta e especial no mundo, ou seja, uma cultura que só existe 

neste país, e propôs cinco características principais na cultura chinesa: Alfabeto e 

Caracteres, Família, Taoismo, Budismo e Confucionismo, Yin e Yang e Visão do 

mundo (Ge, 2015) 

Outra professora da Universidade de Pequim, Yulie Lou, considera, no seu livro 

“Virtudes da China”, que as características mais distintivas da cultura tradicional são 

Espírito Humanístico e Harmonia do Homem e da Natureza (Lou, 2007). 

Combinando as ideias destes dois autores, apresenta-se a cultura chinesa tendo 

em conta, por um lado, a parte de Alfabeto e Caracteres, a parte de Família e a parte 

de Taoismo, Budismo e Confucionismo, relativas à educação e virtude, ou seja, ao 

Espírito Humanístico; e, por outro lado, as partes de Yin e Yang e Visão do mundo, 

que podem ser consideradas relativas à Harmonia do Homem e da Natureza. Assim, 

discutimos a cultura nacional da China em duas partes maiores: Espírito Humanístico 

e Harmonia do Homem e da Natureza. 

 

2.1.1. Espírito Humanístico 

A língua chinesa tem a origem em hieróglifos, mantendo hoje, após mais de mil 

anos de desenvolvimento, algumas características dos mesmos. Todos os caracteres 

têm as suas razões de formação. No início, os caracteres eram escritos em ossos e 

couraças da tartaruga. Por isso, os caracteres chamam-se Jiaguwen（甲骨文） 

“Caracter de Osso”. 
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Por exemplo, o caracter Mu (木), que é a “Árvore”, foi escrito assim no início: 

 

 

 

Depois de várias mudanças e alterações, Ri torna-se no caracter hoje usado. 

Além de significar “árvore”, Mu também significa “madeira” e “caixão”, realidades 

que, de certo modo, se relacionam com a árvore. 

Outro exemplo é o caracter Zhua (爪), que é a Mão ou a Garra, e que foi 

inicialmente escrito assim: 

Após várias alterações, torna-se em 爪(Zhua), o caracter moderno que hoje é 

usado. 

Um caracter assim criado de acordo com uma coisa pode ser considerado como 

uma sílaba de português, bem como as palavras portuguesas são organizadas com 

várias sílabas, os maiores caracteres chineses também são combinados em “sílabas” 

individuais. Por exemplo, o caracter Cai （采）, o que significa “Apanhar”: 

A imagem à direita é o caracter original de 采 (cai), o que combina 爪 (mão) 

em cima e 木 (árvore) em baixo: uma mão que toma as frutas da árvore, já é 

“apanhar”, o caracter 采 (cai). 

De modo igual, em chinês, “Família” é Jia（家）ou Jiating（家庭）, isto é, pode 
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ser a casa de família ou as pessoas de família. O caracter 家 tem origem conforme 

se explica abaixo. 

Na China antiga, todas as famílias criavam porcos. Por isso, forma-se o caracter 

家 (família) com uma casa em cima e um porco no baixo (Li, 2000). A palavra Jiating

（家庭）tem o significado mais amplo do que Jia（家）, e Ting significa pátio. Uma 

casa com pátio é maior do que uma sem pátio e nela moram mais pessoas. Em 

chinês, Jia significa a casa em que a família mora e Jiating normalmente diz respeito 

ao conjunto de pessoas que constituem a família, incluindo mãe, pai, esposa ou 

marido, filhos, irmãos, etc.. Na China, Jia e Jiating não são totalmente iguais, sendo 

que quando se fala sobre o tema família, geralmente usa-se Jiating, isto é, as pessoas 

da família. 

Na China, no âmbito da família, existem regras muito importantes, as quais 

estipulam as exigências e regras a ter em conta pelos diferentes membros de família. 

Neste âmbito, existem dois princípios fundamentais, um é “tratar de identidade” 

（内外有别 (Nei Wai You Bie)）, o outro é “respeitar a velhice” (上下有序 (Shang 

Xia You Xu) (Ge, 2015). 

“Tratar de identidade” diz respeito à necessidade de as pessoas distinguirem os 

parentes mais afastados dos mais próximos. Desde a Antiguidade, os chineses 

estimam bastante o seu apelido e pensam que os parentes com apelido igual são 

mais familiares.  

No que concerne ao princípio “respeitar a velhice”, ele determina que tem de se 

distinguir as gerações, os mais velhos dos mais novos, atribuindo-lhes estatutos 

diferentes. Os chineses acreditam que os velhos sabem mais do que jovens sobre a 

vida, tendo mais experiência e pensamento. Os jovens têm de respeitar os mais 

velhos, sendo melhor que ouçam e sigam mais os seus conselhos. Além disso, ainda 

devem respeitar as pessoas com estatuto mais elevado. Esta característica da cultura 

chinesa já é menos rígida, mas, na sociedade moderna, ainda existe. 

E a respeito da família, é ainda importante explicar que, na China, a maior 

família é mesmo o país (Guojia). Na realidade, os caracteres usados – 国家 (Guojia) 

– significam “família do país”. Para os chineses, até hoje, o país é a família 
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amplificada e a família é o país em ponto pequeno. As regras inerentes à família – 

“respeitar a velhice” e “tratar de identidade” – são também muito importantes no 

país. 

Os conceitos e normas que regem a família são propostos por Confúcio, um dos 

mais importantes pensadores na história da China. A cultura e os princípios e valores 

da China atual resultam, em grande medida, da evolução do pensamento e da 

filosofia associados ao Taoismo, Budismo e Confucionismo. Cerca de 500 anos antes 

de Cristo, surgiu o Confucionismo, juntamente com outros pensamentos da época, 

como Taoísmo, Faísmo, etc.. No entanto, considerando os particulares 

desenvolvimentos da história, nomeadamente as escolhas dos governadores e dos 

povos, o Confucionismo e Taoísmo prevaleceram até hoje (Domingues, 2010). Depois, 

na dinastia Han, que ocorreu sensivelmente no período que marca o início da era 

cristã, o Budismo entrou na China, sendo apoiado pelos governadores e pelos povos 

e estendendo-se até hoje (Jiang, 2008). 

Estas três correntes de pensamento desenvolveram-se de forma harmoniosa na 

China, porque Taoísmo e Budismo, embora correspondendo a duas filosofias 

diferentes, não têm conflitos nos seus ideais, até existindo algumas opiniões 

concordantes. Então, quase não há debates entre eles na história. O Confucionismo é 

apoiado pelos governadores, razão que explica o porquê de o povo estudar mais o 

Confucionismo. Ao mesmo tempo, o Budismo e o Taoísmo traziam a paz ao coração 

do povo, especialmente das mulheres (Ge, 2015). Ao longo dos séculos, os homens 

sempre governaram o país com base no Confucionismo, que eles estudavam desde 

pequenos. Até hoje, para governar o país e as empresas, o Confucionismo assume 

grande importância.  

No Confucionismo, o pensamento nuclear é 仁 (Ren), que aponta para a 

simpatia com as pessoas, exortando a amar os outros e a ter bons valores morais. No 

Analecto3 de Confúcio, encontram-se algumas frases famosas sobre Ren, que abaixo 

se reproduzem, dado que ainda hoje são determinantes para se compreender a 
                                                             
3
 Um livro mais famoso do Confucionismo, trata-se de um relato dos diálogos de Confúcio, organizado e editado 

pelos estudantes dele, tal como Diálogos de Platão sobre Sócrates. Os chineses estudam os pensamentos do 
Analeto desde o ensino primário. 
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cultura chinesa e o modo de vida dos chineses. 

1. 仁者先难而后获，可谓仁矣。(Ren Zhe Xian Nan Er Hou Huo, Ke Wei Ren Yi.) 

Uma pessoa benevolente pode ser considerada benevolente quando 

primeiro encontra dificuldades e depois ganha. 

2. 博学而笃志，切问而近思，仁在其中矣。(Bo Xue Er Du Zhi, Qie Wen Er Jin 

Si, Ren Zai Qi Zhong Yi.) 

Se for conhecedor e empenhado, se fizer perguntas e pensar sobre isso, será 

benevolente. 

3. 知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。(Zhi Zhe Bu Huo, Ren Zhe Bu You, Yong Zhe 

Bu Ju.) 

Aqueles que são sábios não estão confusos, aqueles que são benevolentes 

não estão preocupados, e aqueles que são corajosos não têm medo. 

4. 知者乐水，仁者乐山；知者动，仁者静；知者乐，仁者寿。(Zhi Zhe Le Shui, 

Ren Zhe Le Shan; Zhi Zhe Dong, Ren Zhe Jing; Zhi Zhe Le, Ren Zhe Shou.) 

Quem é sábio gosta da água, quem é benevolente gosta das montanhas; 

quem é sábio mexe-se, quem é benevolente está calado; quem é sábio é feliz, 

quem é benevolente vive. 

 

Na China moderna, os estudantes têm de estudar as frases dos pensadores 

chineses famosos desde escola primária até a escola secundária. Nos exames finais, 

ainda são questionados a respeito das ideias mais importantes das diferentes 

correntes de pensamento. Então, na China, as pessoas mais escolarizadas conhecem 

e entendem o pensamento de Confúcio, aplicando-o na sua vida diária, 

inclusivamente no âmbito profissional.  

Confúcio considera que uma pessoa com moral, ou seja, Ren, trabalha 

esforçadamente, sabe muito e pensa mais, não é triste, e é calmo como uma 

montanha. São atributos difíceis de conseguir alcançar, mas que distinguem aqueles 

que os possuem. Por isso, para os chineses, Ren é a palavra melhor para apreciar 

uma pessoa. Por isso mesmo, quando as pessoas chamam um comerciante de 仁商

(Ren Shang), que significa Comerciante com Moral, eles estão a dizer que o 
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comerciante é correto e merece confiança.  

Outra ideia de Confúcio sobre as pessoas é expressa através da expressão 君子 

(Jun zi), que é usada para caracterizar um homem simpático, com moral e cavalheiro. 

Na China, Jun zi é o melhor atributo que um homem pode ter. Quer dizer, 仁(Ren) é 

uma virtude maravilhosa, e 君子(Jun zi) é a pessoa com essa virtude maravilhosa, 

仁(Ren). Jun zi e Ren incluem todas as virtudes excelentes para os chineses. 

De acordo com Lou (2007), em vez de utilizar a força, os chineses antigos 

usavam um método civilizado para instruírem as pessoas com poesia, literatura, 

maneiras e música, estabelecendo uma sociedade civilizada ideal com 

relacionamento ordenado, isto é Espírito Humanístico da China (Lou, 2007, p.78) 

 

2.1.2. Harmonia do Homem e da Natureza. 

Na China antiga, existem duas séries de sistemas: Yin e Yang e os Cinco 

Elementos. Estes dois sistemas apareceram no Yijing, um livro que explicou os 

fenómenos do mundo e a filosofia do pensamento. Ou seja, Yin e Yang e Cinco 

Elementos são o núcleo da filosofia antiga chinesa, os quais influenciam os chineses 

até agora. Posteriormente, na China antiga, os pensamentos e filosofias mais 

importantes cresceram a partir desta base, estando eles na origem de ciências e 

técnicas como medicina, construção, etc. (Zeng, 2009). 

Hoje em dia, muitos chineses conhecem apenas Yin e Yang e Cinco Elementos, 

mas não os seus significados fundamentais. Por isso, o ministério chinês da educação 

fomenta o seu ensino nas escolas e, mais importante, no canal CCTV-10, o canal de 

educação da China, nacional e governamental, que tem um programa 百家讲坛 

(Bai Jia Jiang Tan)（Lecture Room）desde 9 de julho de 2001, para explicar os livros, 

pensamentos e filosofias da China antiga, incluindo Yijing, que introduziu Yin e Yang 

primeiro.  

Yin significa “feminino” e Yang significa “masculino”. De acordo com Zeng 

(2009), Yijing divide todas as coisas do mundo em dois géneros, os quais são opostos, 

mas podem contribuir para a existência de um mundo completo. Yang é positivo, 
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vivo, aberto, ímpar, etc.. Yin é negativo, morto, fechado, par, etc.. Yin e Yang não são 

sempre estáticos, mas interativos, incluindo-se um ao outro e alternando entre si, 

razão pela qual são tão complexos. 

Nesta teoria, existe o mais importante pensamento, que é “combinando Yin e 

Yang em Um”, ou seja, tal como o feminino e o masculino se combinam na 

integralidade, Yin e Yang combinam-se na integralidade também e não podem existir 

de forma individual (Zeng, 2009). Na China, as pessoas atribuem grande importância 

à integralidade. Yin e Yang também nunca conseguem existir sozinhos, mas 

interdependentes um do outro. Yin e Yang são como a mão: a palma é de Yang e as 

costas são de Yin. Para que exista mão, a palma e a costa nunca se separam nem 

existem sozinhas.  

Relativamente aos Cinco Elementos (Wuxing), outra teoria fundamental na 

cultura tradicional da China, estes são Jin (metal), Mu (madeira), Shui (água), Huo 

(fogo) e Tu (terra), os quais são a base das classificações de todas as coisas. Estes 

Cinco Elementos são relativos e relacionados uns com os outros, tal como Yin e Yang.  

Os chineses acreditam na teoria de circulação entre cinco elementos, ou seja, os 

elementos controlam-se mutuamente e são ativos: a madeira controla a terra, o 

metal controla a madeira, o fogo controla o metal, a água controla o fogo, a terra 

controla a água. Acredita-se que todas as coisas, histórias e elementos são circulares, 

e que tudo no mundo está sempre a mudar, o que também pode ser usado para 

explicar a mudança e desenvolvimento das dinastias e o fluxo da história (Chen, 

2014). 

Atualmente, a teoria dos Cinco Elementos ainda é utilizada amplamente na 

medicina da China, na astronomia, no calendário, matemática, etc. (Chen, 2014). 

As teorias de Yin e Yang e dos Cinco Elementos são aquelas que distinguem a 

filosofia chinesa. A teoria de Yin e Yang é o núcleo-base, e a teoria dos Cinco 

Elementos pertence à teoria de Yin e Yang. Assim, a teoria dos Cinco Elementos 

afigura-se como um elemento secundário, mas que é muito utilizado nas disciplinas 

práticas, tendo influência bastante importante no desenvolvimento da técnica e da 

ciência e medicina da China (Chen, 2014). 
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Yin e Yang e Cinco elementos organizam a visão do mundo da China, como os 

pensamentos filosóficos, relacionando o humano e a natureza. Os chineses gostam 

muito de uma palavra, que reflete bem a necessidade de Harmonia entre o Homem 

e a Natureza: 顺其自然 (Shun Qi Zi Ran), significa ”o que quer que seja, será” e 

corresponde ao pensamento principal do Taoismo.  

Assim, e em suma, partindo da cultura ancestral chinesa, podemos dizer que o 

Confucionismo estabelece o espírito humanístico da China e que o Taoismo organiza 

a visão do mundo, estando na base do pensamento que valoriza a harmonia do 

homem e da natureza e que ainda hoje se reflete no quotidiano dos chineses. 

2.1.3. A cultura chinesa numa perspetiva moderna 

Considerando a importância dos estudos de Hofstede no domínio da cultura e 

atendendo à relevância do seu estudo comparativo, que abrange largas dezenas de 

países, partiremos da sua proposta para descrever as características mais relevantes 

da cultura chinesa na atualidade, relacionando-as, sempre que possível, com as 

características que advêm da antiguidade.  

Tendo em conta a teoria de dimensões da cultura de Hofstede, a cultura 

chinesa obtém os resultados que se expõem na Figura 3.  

 

Figura 3 - Dimensões culturais de Hofstede – análise da China  

Fonte: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/china/ 

Partindo da análise de Irwin (2012), os níveis exibidos pela China nestas seis 

dimensões de Hofstede são explicados abaixo. 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Distância do  
Poder 

Individualismo Masculinidade Evitação de 
incerteza 

Orientação a 
longo prazo 

Indulgência 

China 



26 
 

A China tem um índice alto de distância do poder, isto é, os membros da 

sociedade chinesa acreditam que desigualdades significativas entre as pessoas são 

aceitáveis. Num ambiente organizacional, as relações subordinado-superiores 

tendem a ser polarizadas, e não há defesa contra o abuso de poder por superiores, a 

não ser a expetativa social, baseada no Confucionismo, de que os superiores devem 

exercer o seu poder com “Ren”(仁 ) ou humanidade, com consideração pela 

importância da reciprocidade de tratamento, mesmo dentro da estrutura 

hierárquica. Os indivíduos desta sociedade hierárquica tendem a aceitar a 

autoridade formal, e são menos propícios a desafiar os seus superiores no local de 

trabalho. 

Numa sociedade individualista, é provável que as pessoas cuidem apenas de si 

próprias e da sua família direta. Numa sociedade coletivista, as pessoas pertencem a 

“grupos internos” que cuidam delas em troca de lealdade. A China tem uma cultura 

altamente coletivista, na qual as pessoas agem no interesse do grupo, não 

necessariamente tendo em conta o seu próprio interesse. As considerações em 

grupo podem afetar a contratação e as promoções no local de trabalho, com grupos 

mais próximos (como familiares) a receberem tratamento preferencial. Nesse 

ambiente cultural, não é estranho que o nepotismo e o clientelismo sejam comuns. 

A China exibe uma pontuação alta na dimensão masculinidade / feminilidade, 

indicando que a sociedade é impulsionada por valores "masculinos", como 

competição, conquista e sucesso. A necessidade de garantir o sucesso (normalmente 

o do grupo, não o seu próprio) é concretizada no facto de muitos chineses 

sacrificarem as prioridades da família e do lazer em favor do trabalho.  

A China tem uma pontuação baixa na evitação de incerteza, indicando que os 

chineses estão confortáveis com a ambiguidade e com o desconhecido. Num 

ambiente organizacional, isso pode refletir-se na falta de adesão às regras e 

regulamentos, e uma preferência por contratos poucos precisos. A ênfase está em 

facilitar o relacionamento, enquanto as leis e contratos são de importância 

secundária. 
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A China é uma sociedade altamente orientada para o longo prazo, sendo 

determinantes valores e atitudes como a persistência, a perseverança e o esforço, 

buscando as recompensas futuras. Os relacionamentos são ordenados de acordo 

com o estatuto dos indivíduos e a ordem é observada. O investimento tende a 

focar-se em projetos de longo prazo em oposição aos de curto prazo, que podem 

trazer retornos rápidos. Num ambiente organizacional, os funcionários chineses 

trabalham arduamente em busca de recompensas, que, provavelmente, só surgirão 

a longo prazo. Porém, com a abertura do mercado chinês a investidores estrangeiros, 

na China, começam a surgir mais exemplos de investimento das empresas chinesas a 

mais curto prazo (Hawes, 2012). 

A China é uma sociedade marcada pela restrição desde tempos antigos. As 

pessoas são educadas para o “autocontrolo” desde as escolas; ao mesmo tempo, a 

sociedade possui o ambiente com regras e normas aplicáveis a cada aspeto. Os 

chineses acreditam que autodisciplina traz o sucesso no trabalho e na vida, razão 

pela qual a maior parte da população não aprecia a indulgência, percecionada como 

algo errado. 

 

2.2. Cultura organizacional da China: algumas características 

Sendo um país comunista socialista, na China, a maior parte das empresas 

grandes são empresas públicas. Assim, facilmente se compreende que as respetivas 

culturas organizacionais acabem por ser influenciadas de forma muito direta pela 

cultura nacional da China. Ao mesmo tempo, mesmo as empresas privadas, de modo 

a ganharem o apoio do governo e conseguirem benefícios mais facilmente, 

tornam-se “enthusiastic to embrace the government’s reinterpretation of corporate 

culture, with its emphasis on political indoctrination, promoting Chinese culture and 

employee cultivation” (Hawes, 2008, p. 55). 

Segundo Irwin (2012), a ética nos negócios e a responsabilidade social 

organizacional da China ainda estão a amadurecer. Sendo os empresários chineses 
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influenciados fortemente pelo Estado e pelos valores tradicionais de Confucionismo, 

há grandes expetativas de que, nos negócios, se reflitam esses valores, 

complementando a estratégia de longo prazo do governo para melhorar a sociedade: 

“Traditional, philosophical concepts contribute positively to business ethics (e.g. 

through the emphasis on trustworthiness) and can be integrated into the ethics 

programme content” (Irwin, 2012, p. 19). 

De acordo com Sun, a cultura organizacional chinesa forma-se e desenvolve-se 

no enquadramento da cultura tradicional chinesa. Devido à influência da cultura 

tradicional, a cultura organizacional chinesa apresenta as características abaixo 

explicitadas (Sun, 2008). 

 

1. Ênfase do coletivismo. 

As empresas chinesas privilegiam o benefício do coletivo, ou seja, o benefício 

individual deve conformar-se e adaptar-se ao benefício coletivo. Nesta linha de 

pensamento, as organizações da China também dão ênfase ao nacionalismo e 

patriotismo. Na cultura organizacional chinesa, é muito valorizada a “relação entre as 

pessoas”, a simpatia e o sentimento de pertença dos funcionários. As empresas 

empenham-se em fomentar a cooperação e solidariedade entre os funcionários, 

encorajando-os a esforçarem-se em conjunto para atingirem os objetivos da empresa. 

Assim, os colaboradores das empresas são formados no sentido de seguirem a 

máxima “Trate a empresa como a família”. 

 

2. Importância da ética  

A cultura organizacional da China, atualmente, ainda apresenta, de forma 

notória, a ética como uma das suas características mais evidentes, não apenas por 

causa da influência da cultura tradicional, mas também devido à influência do 

modelo centralizado de gestão, formado e ativo na Era de Economia Planificada4. 

Apesar de a manifestação da cultura organizacional da China ser diversa, o foco na 
                                                             
4
 Era de economia planificada: 1949-1992. Economia planificada é um sistema de operação económica, 
ajustando e organizando as atividades de produção de acordo com os planos do governo. O objetivo deste 
sistema era a reforma da economia da China naquela época. 
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ética é sempre o seu principal identificador. Questões como a nomeação do líder, as 

decisões tomadas pela administração das empresas ou a escolha e avaliação dos atos 

quotidianos em ambiente organizacional não são baseados em variáveis económicas 

objetivas, mas na ética e na moral. 

 

3. Combinação das regras de “Homem, emoção e direito”. 

Apesar de a situação ter vindo a alterar-se desde o início da Reforma e 

Abertura5, com várias empresas a apostarem na construção e consolidação da 

cultura organizacional, com resultados evidentes, em geral, as atividades de 

construção de cultura organizacional da China ainda estão numa fase bastante inicial. 

Por isso, a implementação do “estado de direito” nas empresas ainda não tem muita 

presença e a “regra de humano” ainda domina nas empresas, baseando-se, por 

exemplo, no compromisso verbal, e refletindo-se em situações como o nepotismo, 

ambiguidade, etc.. (Dong, 2003). Ao contrário do “estado de direito”, a “regra de 

humano” decide a resolução de um dado assunto pessoalmente, sem a referência a 

normas legais, causando situações de discriminação e injustiça.  

Adicionalmente, as empresas chinesas também não conseguem remover a 

influência de “Ren Qing”（人情）, o que traduz a relação emocional entre as pessoas, 

tendo esta grande influência nos assuntos das empresas. Por exemplo, nas empresas 

chinesas, os trabalhadores não usam simplesmente o nome de um colega mais velho 

para o chamarem, mas usam “irmão” ou “irmã”, como em “Irmã Zhang”, para uma 

colega mais velha cujo apelido é Zhang. Além disso, durante o recrutamento e a 

promoção nas empresas, quem tem alguém conhecido na empresa vai estar numa 

situação privilegiada, por causa de “Ren Qing”, o que acaba por resvalar em situações 

de favorecimento e de nepotismo.  

Os trabalhadores têm receio de ter ideias opostas dentro das empresas, uma 

vez que são “irmãos” e têm de continuar a trabalhar em conjunto no futuro. Por isso, 

surgem situações de “Mian Zi”（面子）, o que traduz situações baseadas apenas na 

                                                             
5
 Reforma e Abertura: Uma política económica, inciada em 1978, assente na reforma interna e abertura externa, 
a qual mudou a direção de desenvolvimento económico da China. 
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aparência. 

 

4. Lacunas na inovação e personalização 

Devido à influência do utilitarismo, formalismo e empirismo, em muitas 

empresas chinesas, a construção da cultura organizacional esbarra em atitudes 

pragmáticas, com formalismo excessivo, dando-se pouca importância à diferenciação 

e/ou personalização. Algumas empresas não cultivam, por isso, o pensamento nem o 

estudo sobre os seus próprios valores e missões, o que conduz a que não tenham 

competitividade forte (Sun, 2008). 

Devido à importância do respeito pelos mais velhos, que é uma marca da cultura 

nacional chinesa, as pessoas respeitam aqueles que possuem mais experiência. Os 

idosos, que efetivamente mostram grande experiência na vida e no trabalho, não 

admitem, porém, as renovações e a inovação dos trabalhadores jovens.  

Segundo Hawes (2012), o objetivo nuclear da cultura organizacional chinesa é 

transformar o trabalho no aspeto mais importante da vida dos funcionários. Os 

empregados e a empresa são vistos como um todo. Hawes afirma que, pela 

influência da família, política e crença tradicional, é possível que um funcionário 

convicto trabalhe ao longo de muito tempo e se comprometa totalmente em servir a 

empresa (Hawes, 2012). 

 

A sociedade chinesa é influenciada pelos valores tradicionais associados ao 

Confucionismo e Taoismo, os quais promovem um sistema estrito de normas que 

devem ser apropriadamente cumpridas. Isso determina como uma pessoa deve agir 

dentro da comunidade. Além disso, na China, quase não há separação entre os 

negócios e a vida privada. Estes valores tradicionais podem ter influência significativa 

no comportamento dos funcionários no ambiente organizacional. 
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2.3. A cultura nacional portuguesa: algumas características 

Portugal, como uma nação, remonta ao século XII, sendo um dos países mais 

antigos do mundo. Por isso, tendo uma existência de mais de oito séculos, com 

momentos e obras marcantes em diferentes campos, como a história, a filosofia, a 

literatura ou a ciência, e com grande influência, em determinados momentos, no 

mundo e na sua História, o país tem claramente uma cultura própria.  

A cultura portuguesa só poderá ser definida se considerarmos vários aspetos, 

dado que todos os acontecimentos vivenciados durante o seu percurso de oito 

séculos influenciaram a sua História, o seu pensamento, o seu modo de vida. De 

acordo com Mendes (1996), caracterizamos a cultura portuguesa considerando 

quatro vetores: Identidade nacional e História, Mitos e realidade, Razão, afetividade 

e imaginação, Défice de espírito capitalista (Mendes, 1996). 

 

Identidade nacional e História 

De acordo com Mattoso, “a noção de identidade nacional, isto é a diferenciação 

do regnum (kingdom) como unidade política definida por um poder monárquico 

sobre um território limitado e os seus habitantes, parece precoce e suficientemente 

clara desde a primeira metade do século XIII” (Mattoso, 1985, p. 211).  

Em 1249, Portugal definiu as fronteiras que, grosso modo, são aquelas que 

permanecem até hoje. Entretanto, com o passar dos séculos, Portugal passou por 

diversas crises políticas e socioeconómicas, comunicou com outros países, o que 

trouxe outras culturas, e, ao mesmo tempo, influenciou outros.  

Dada esta História riquíssima e longa, os portugueses consideram-na e 

valorizam-na muito. Saraiva formula uma hipótese para explicar o interesse pela 

História por parte dos portugueses, associando-o a um eventual “contemplativismo 

passadista, uma procura da idade de ouro no passado — uma forma, afinal, de 

saudosismo” (Saraiva, 1981, p. 94).  

 

Mitos e realidade 
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Independentemente da geografia ou do tempo, os mitos acompanham o ser 

humano desde sempre e são parte integrante da cultura de qualquer país. Mendes 

afirma, a este respeito que, “independente do fundo histórico que o mito possa ter, 

o certo é que ele desempenha um importante papel na cultura de um povo, como já 

sucedia na Grécia Antiga e também noutras civilizações” (Mendes, 1996, p. 54).  

Geralmente, os mitos, que foram imaginados e organizados pelo povo, refletem 

os pensamentos, as angústias e os sonhos, os valores e as crenças desse povo. O 

mito e as personagens mitológicas são ambos criados pelo povo, através deles 

elogiando determinadas características e virtudes. Ao serem aceites pelo povo, os 

mitos deixam perceber as preferências da comunidade em questão, nomeadamente 

em termos de valores com os quais se identifica. “O mito pode ter uma função 

cultural relevante, ajudando-nos a compreender e a explicar os anseios e os 

problemas que têm preocupado os homens” (Mendes, 1996, p. 55). 

 Isto é, os pensamentos de um povo refletem-se nos mitos e vice-versa. Os 

mitos podem ser o canal que congrega pensamentos, morais, valores, 

transferindo-os de época para época e, por vezes, de uma civilização às outras.  

 

Razão, afetividade e imaginação 

Historicamente, o povo português possui experiências múltiplas e ricas 

decorrentes das viagens, o que trouxe sempre mais conhecimentos, refletidos nas 

práticas quotidianas dos portugueses. O “experiencialismo”, proposto por Fraga 

(1976), diz respeito a esta base prática. A este respeito, Mendes afirmou que, “[…] o 

ambiente proporcionado pelos Descobrimentos portugueses foi decisivo para o 

arranque da cultura científica moderna” (Mendes, 1996, p. 55). Durante séculos de 

desenvolvimento, o contacto regular com outros povos fomentou a criação de um 

novo ambiente cultural, que Silva Dias (1973) apresentou como “nova ótica 

intelectual e inteligência científica revolucionária” (p. 147). Trata-se de valores novos, 

assentes na Razão, que foram ganhando força na cultura portuguesa e que, como 

Carvalho referiu, dão conta de “uma tradição racionalista no pensamento português” 

(Carvalho, 1953, p. 37).  



33 
 

Além do experiencialismo e da prática, Mendes afirma que a afetividade tem um 

papel preponderante na definição da cultura portuguesa. “Mais importante do que o 

espírito científico e a própria racionalidade foi o papel desempenhado na cultura 

portuguesa pela afetividade e a imaginação” (Mendes, 1996, p. 58). Também 

Eduardo Lourenço sublinha que “o verdadeiro mediador, o autêntico motor dessa 

metamorfose [no sentido de uma revolução cultural] é menos o intelecto […] mas a 

imaginação” (Lourenço, 1988, p. 52). O etnólogo Jorge Dias referiu, em 1995, que 

“outra constante da cultura portuguesa é o profundo sentimento humano, que 

assenta no temperamento afetivo, amoroso e bondoso. Para o Português o coração é 

a medida de todas as coisas” (Dias, 1995, p. 17).  

Já Joaquim de Carvalho define a imaginação e a sensibilidade portuguesas 

aludindo a três componentes fundamentais: “constância multissecular, que vem dos 

tempos pré-históricos; substrato afetivo; c) tendência saudosista” (Carvalho, 1953, p. 

37).  

Partindo destas palavras de Joaquim Carvalho, não podemos deixar de referir 

um elemento fundamental da cultura portuguesa: a saudade. De acordo com 

Botelho, “a saudade participa da essência da história de Portugal e muitas das suas 

decisões capitais nela se inspiraram ou a ela se sujeitaram, pelo que não se estranha 

que a tendência dos que estudam a sua natureza vá no sentido de lhe reconhecer 

autonomia ontológica, radicada em condições étnicas peninsulares…A saudade é 

quase um lugar comum na sensibilidade portuguesa” (Botelho, 1990, p. 28).  

Segundo António José Saraiva, o elemento essencial da cultura portuguesa é 

precisamente a saudade, que, de acordo com este autor, se caracteriza pela sua 

“duplicidade contraditória”, incluindo “uma dor da ausência e um comprazimento da 

presença, pela memória.” Explica que “pode ser interpretado como uma recusa de 

escolher: é um não querer assumir plenamente o presente e o não querer 

reconhecer o passado como pretérito.” Percecionada como “desnorteante e 

paradoxal”, a saudade é um sentimento complexo e “pouco próprio à ação” (Saraiva, 

1981, p. 88). Saudade, a emoção essencial dos portugueses, também se reflete no 
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Fado. Como é sabido, o Fado, chamado “canção nacional”, é bastante ligado à 

saudade e aos sentimentos de saudosismo (Mendes, 1996)  

 

Défice de espírito capitalista? 

A cultura portuguesa também reflete os problemas vivenciados pela sociedade 

portuguesa ao nível económico. Segundo Mendes, a cultura portuguesa poderá ter 

algum défice de espírito capitalista, no sentido de racionalidade, ambição, espírito de 

lucro e de iniciativa, para iniciativas arrojadas e rentáveis, dado que, nos séculos 

passados, os portugueses não beneficiaram substancialmente do grande império que 

possuíram (Mendes, 1996). 

Segundo Sérgio, “os Portugueses são os iniciadores do mercado mundial em 

grande escala.” Os portugueses participaram no negócio dos vários produtos do 

mundo, por exemplo, especiarias do Oriente, açúcar do Brasil, escravos, café do 

Brasil e de Angola, etc.. “Lisboa foi um dos centros comerciais do comércio 

intercontinental. Todavia nunca aqui se formou um pólo capitalista” (Sérgio, 1985, p. 

28). Exemplificando com o vinho do Porto, este autor explica que o mesmo foi 

produzido pelos camponeses portugueses, mas ninguém o soube comercializar, até 

que as marcas comerciais foram traduzidas em inglês e os negócios conduzidos por 

ingleses. Na sequência da intervenção dos ingleses, os vinhos do Porto e de Portugal 

começaram a ser vendidos no mercado internacional e tornaram-se famosos em 

todo o mundo (Sérgio, 1985). 

 

Se considerarmos a análise proposta de Geert Hofstede, baseada nas dimensões 

de cultura referidas anteriormente, verificamos que algumas das principais 

características que marcam a cultura portuguesa acima referidas se refletem neste 

retrato (cf. Figura 4).  
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    Figura 4 - Dimensões culturais de Hofstede – a análise de Portugal 

Fonte: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/portugal/  

 

2.4. A Cultura Organizacional Portuguesa: algumas características 

De acordo com o estudo de Lopes (2009), a cultura portuguesa é “uma cultura 

fortemente adaptativa”, o que se reflete, na cultura organizacional, na “baixa 

capacidade para a planificação e a elaboração amadurecida de processos eficientes”, 

muitas vezes sujeita a uma “hierarquia impositiva” (Lopes, 2009, pp. 21-22). De 

acordo com o mesmo autor, no contexto organizacional português, destacam-se a 

“baixa centração no cliente”, a “baixa preocupação com procedimentos que visem a 

qualidade”, “o “baixo espírito de trabalho em equipa, oscilando, esporadicamente, 

com o culto do bom clima organizacional”, a “grande propensão para o 

“desenrascanço”” (Lopes, 2009, pp. 16-17). 

Já considerando o estudo de Dias (2008), baseado nas dimensões culturais de 

Hofstede, as características da cultura organizacional portuguesa incluem “uma 

significativa reverência pelas figuras de autoridade, um equilíbrio entre o 

individualismo e o coletivismo, uma baixa masculinidade e um elevado evitamento 

da incerteza” (Dias, 2008, p.30).  

Seguindo a perspetiva de Lopes (2009) e o sumário apresentado por Dias (2008), 
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a cultura organizacional portuguesa pode analisar-se tendo em conta Atitude, 

Relacionamento e Métodos. 

 

Atitude 

De acordo com Dias (2008, pp. 14-34), em Portugal, “o formalismo no 

tratamento dos superiores hierárquicos tende a ser maior”. Aceita-se socialmente 

que a disparidade de rendimentos é um fator natural. As pessoas preferem as 

situações estruturadas e com regras explícitas. Associado ao nível alto de evitação de 

incerteza, os portugueses apresentam o “desejo de estabilidade” dentro das 

organizações. Por isso, “os dirigentes tendem a tomar decisões de baixo risco, e os 

funcionários exibem pouca agressividade, perspetivando o emprego como estável e 

vitalício” (Dias, 2008, pp.14-34). 

Conforme o estudo de Patrício (2010), as empresas portuguesas trabalham com 

o objetivo de “maximizar o valor da empresa para os accionistas”, nelas a “marca é 

promovida através de publicidade”, mas não através da “rede familiar” como na 

China, e dá-se “ênfase a curto prazo tendo como meta o lucro e o valor para os 

accionistas” (Patrício, 2010, p.3). Tal como afirma Sousa, “os valores nacionais 

permanecem bastante conservadores e tradicionais, com o trabalho a ser encarado 

como um dever e uma necessidade, que vale mais pela quantidade do que pela 

qualidade, e mais pela sua realidade atual do que pelo seu potencial de 

desenvolvimento das pessoas, das atividades, da economia e da sociedade” (Sousa, 

2006, p. 39). 

 

Relacionamento 

No aspeto do relacionamento tem-se em conta a comunicação em grupo e a 

tendência para o coletivismo ou individualismo.  

Conforme afirma Dias, o coletivismo predomina em Portugal, “existe uma 

elevada dependência emocional do grupo”. Segundo este autor, a admissão e 

promoção nas empresas são “baseadas no paternalismo” mas não nas capacidades 

pessoais. Porém, os estilos de gestão têm a tendência de individualismo, “com pouco 
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gosto ou capacidade para trabalhar em equipa”, “falta de planeamento, 

concentração e gestão do tempo”, os quais se refletem na baixa capacidade de 

colaboração em equipa (Dias, 2008, pp. 16-34). 

No que se refere ao relacionamento emocional, as organizações portuguesas 

apresentam tendência para a colaboração, coesão grupal e harmonia intergrupal dos 

colaboradores, no entanto, os administradores preferem o individualismo, trazendo 

contradições entre os diferentes níveis hierárquicos e causando a separação na 

cultura organizacional das empresas.  

 

Métodos 

Na opinião de Hofstede, numa entrevista de Sakellarides (1997), os portugueses 

evidenciam uma dimensão de feminidade muito alta, “tendem a ser mais simpáticos 

para as pessoas e são bons negociadores, tentando sempre encontrar uma via 

pacífica” (Sakellarides, 1997, p. 40). Neste sentido, na conclusão de Dias (2008) 

afirma-se que “as pessoas valorizam sobretudo o bem-estar e a qualidade do 

relacionamento interpessoal” (Dias, 2008, p. 22). Há um hábito em Portugal de 

condescendência com atrasos, o que apresenta a flexibilidade dos portugueses, tal 

como referida em Dias (2008).  

Ao contrário do que acontece na China, os portugueses preferem uma maneira 

formal, legal e pública, aceite pelas várias partes e assente em legislação, de resolver 

conflitos ou divergências internas, proporcionando um sentimento de maior 

segurança e estabilidade na carreira e criando um ambiente de maior paz e 

entendimento.  

Em suma, e ainda na leitura de Lopes (2009), são características da cultura 

organizacional portuguesa a “apetência para o improviso e a criatividade individual, 

em condições contextuais de forte ambiguidade, o que corresponde à cultura de 

dominância da feminilidade e de uma aprendizagem profissional relativamente 

rápida, específica da cultura profissional”. Para este autor, nas organizações 

portuguesas existe um “acentuado sentido de pequeno grupo de entreajuda”, mas 

que “poucas vezes se reflete em sentido verdadeiramente de equipa” (Lopes, 2009, p. 
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22).  

 

2.5. Comparação entre os dois países em análise 

Em cada país, a cultura nacional tem influência mais ou menos evidente na 

cultura organizacional. Nas próximas linhas, a comparação entre os dois países em 

escopo – China e Portugal –, vai ser dividada em duas partes: cultura nacional e 

cultura organizacional. 

Comparando as dimensões de cultura analisadas por Hofstede, colocam-se lado 

a lado, na Figura 5, os resultados de ambos os países. 

Figura 5 - Dimensões culturais de Hofstede: comparação entre a China e Portugal 

Fonte: https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/china,portugal/  

 

De acordo com os dados apresentados na Figura 5, no aspeto de cultura 

nacional, a China diferencia-se claramente de Portugal por apresentar índices de 

masculinidade e de orientação a longo prazo altos (66 e 87 pontos em 100, 

respetivamente), e um índice de evitação de incerteza baixo (30 pontos). Pelo 

contrário, Portugal exibe um índice de evitação de incerteza muito alto (99 pontos) e 

valores relativamente baixos para masculinidade (31 pontos) e orientação a longo 

80 

20 

66 

30 

87 

24 

63 

27 31 

99 

28 
33 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Distância do  
Poder 

Individualismo Masculinidade Evitação de 
incerteza 

Orientação a 
longo prazo 

Indulgência 

Dimensões de Hofstede: China e Portugal 

China Portugal 



39 
 

prazo (28 pontos). Os dois países exibem baixos índices ao nível do individualismo 

(20 pontos no caso da China, 27 pontos no caso de Portugal) e níveis elevados no que 

respeita à distância do poder, sendo esta dimensão mais acentuada na China (80 

pontos) do que em Portugal (63 pontos). No que respeita à indulgência, os dois 

países também exibem valores próximos (24 pontos na China, 33 em Portugal). 

No que respeita à cultura organizacional, que naturalmente espelha também 

estas características, a cultura chinesa é de tipo família, na teoria de Trompenaars, 

sendo estável e orientada. Ao mesmo tempo, a cultura portuguesa é de tipo 

incubador, flexível e criadora. Tal como referido na análise do capítulo 1.2., na cultura 

organizacional da China prefere-se o coletivismo e ética como uma família, sendo 

que até os colegas se chamam uns aos outros de irmãos, colocando a ênfase no 

relacionamento das pessoas, mas falta a inovação. A cultura organizacional 

portuguesa é mais flexível e independente, com a tendência de colaboração em 

grupo. Ao mesmo tempo, ambas as culturas organizacionais apresentam a 

preferência de estabilidade do trabalho, mas os chineses regulam o relacionamento 

de trabalho pela emoção/tradição, e os portugueses escolhem os fatores de 

legislação formal. 
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3. Missão, visão e valores: breve enquadramento 

Se entendermos que uma empresa é como uma pessoa, a cultura organizacional 

corresponderá à alma da pessoa. Três questões relevantes na alma do ser humano, 

transversais a todos os tempos e geografias, são: Quem sou eu? De onde sou eu? A 

onde vou? Ora, numa empresa, estas questões são também relevantes e 

incontornáveis, podendo plasmar-se, de forma mais ou menos direta, na tríade 

missão, visão e valores. 

Missão: por que razão a empresa existe?  

Visão: A onde vai a empresa? 

Valores: Como vai e com que orientação/regra? 

A definição e declaração da tríade missão, visão, valores, indissociável do 

planeamento estratégico de qualquer organização (Carvalho et al. 2014), deve 

“descrever a visão que a organização tem da actividade, incluindo os valores e a 

finalidade imutável da organização” (Fernandes, 2007, p. 17). Com base neles a 

organização identifica/propõe objetivos, “que a guiarão na prossecução de 

oportunidades futuras. Guiados pela visão, os líderes da organização podem definir 

objectivos financeiros e estratégicos mensuráveis” (Fernandes, 2007, p. 17). Assim, a 

definição da missão, visão e valores, enquanto etapa inerente ao planeamento 

estratégico de uma organização, contribuirá para orientar/reorientar os negócios, de 

modo a que os mesmos gerem lucros e conduzam ao crescimento. Na realidade, e 

como atestam Taiwo, Lawal e Agwu (2016), “vision and mission statements have 

been strongly considered as a necessary aspect of the process of strategic 

management for various types of organizations; whether private or public sector, 

profit or non-profit, multinational or small, medium and large scale enterprise” (p. 

127).  

Assumindo que entre os conceitos de missão, visão e valores existem 

inter-relações lógicas baseadas nos valores organizacionais, Ferreira (2016) afirma 

que os mesmos são “orientadores para o processo decisório e para o 
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comportamento dos membros da organização no cumprimento de sua missão” 

(Ferreira, 2016, p. 44).  

Portanto, o estudo dos valores assumidos pelas empresas chinesas e 

portuguesas no âmbito da sua gestão estratégica permitirá compreender de que 

modo estas declarações refletem ou não traços específicos de cada uma das culturas, 

contribuindo para o conhecimentos das diferenças de cultura entre os dois países, e, 

ainda, para confirmar se se assiste a uma tendência para globalização (também) a 

este nível.  

Abaixo, adiantam-se mais algumas reflexões a respeito de cada um dos 

elementos da tríade missão, visão, valores. 

 

Missão: Por que razão a empresa existe? 

Segundo Costella et al. (2014), a missão é “a expressão da razão da existência da 

empresa”, razão pela qual, num ambiente em mutação crescente, “é fundamental 

que seja flexível para que possa acompanhar as mudanças ambientais” (p. 1057). 

Além disso, “a missão deve ter «a cara da empresa», deve ser expressa de forma que 

sirva para a identificação da empresa” e “deve ser suficientemente específica para 

orientar seus membros quanto à decisão de quais atividades devem ser priorizadas, 

além de diferenciá-las das concorrentes” (p. 1057). A missão dá a conhecer aos 

diversos interlocutores da empresa qual a sua área de atuação, quer dizer, o que é o 

serviço principal da empresa. Ferreira (2016) reforça esta ideia, referindo que, ao 

definir a missão, uma empresa estará a “determinar com precisão em que segmento 

irá atuar, quais são os seus concorrentes, que empresas serão os seus futuros 

fornecedores” (p. 40). Ainda que deixe transparecer as bases da empresa, a missão 

de uma empresa é indissociável do contexto em que a mesma opera, conforme 

explica Scorsolini-Comin ao afirmar que “a missão não é isenta nem criada ‘na’ e 

‘pela’ organização, mas resultado de uma articulação com discursos presentes em 

outros contextos” (2012, p. 329).  
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Visão: para onde vai a empresa? 

Também de acordo com Costella et al. (2014), a visão diz respeito ao modo 

como a organização se vê no futuro, “corresponde aos limites que os responsáveis 

pela empresa conseguem enxergar” (p. 1058). Através da definição da visão, “se 

identificam quais são as expectativas da alta administração, tendo em vista que estas 

explicitações proporcionam o grande delineamento do planejamento estratégico a 

ser desenvolvido e implantado”. Assim, a visão “procura servir de modelo para todos 

os integrantes e participantes na vida da empresa, com o objetivo de atingir a 

excelência profissional, melhorando as capacidades individuais” (p. 1057). 

No estudo de Ferreira (2016), a visão corresponde à “parte do Planejamento 

Estratégico em que a empresa define o que espera ser/realizar em um determinado 

tempo”, a qual orienta os trabalhadores para o futuro mas “não se distancia da 

realidade da empresa”. Ela faz a relação do “cenário atual da empresa” com o 

objetivo de longo prazo da empresa, apontando rumo e identificando o trabalho que 

deve ser realizado “para a obtenção dos resultados”. Ou seja, a visão “determina de 

que maneira utilizar os recursos para seguir uma trajetória” (Ferreira, 2016, p. 41). 

Isto é, através da visão identificam-se os objetivos a que se pretende chegar. 

Quer dizer, a visão indica o rumo que a empresa vai adotar, o qual direcionará o 

futuro da mesma. Para que a visão seja viável e passível de concretização, é 

necessário que, de algum modo, reflita a cultura da organização, facilitando a 

identificação dos colaboradores com a mesma.  

 

Valores: que princípios regem a organização? 

Referem Correia e Bilhim que “os valores são critérios, crenças, pressupostos 

básicos suscetíveis de serem hierarquizados, que se posicionam acima das situações 

específicas, e que orientam e guiam a ação concreta dos indivíduos, grupos, 

organizações, instituições e sociedades, contribuindo para a respetiva identidade” 

(2017, p. 989).  

Como explica Gouzhi (2016), os valores de uma empresa deixam transparecer a 

sua história e neles assenta a sua identidade e a sua cultura. Ainda segundo este 
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autor, os valores “définissent les comportements et la philosopie qui orientent le 

fonctionnement interne de l’entreprise ainsi que ses relations avec l’extérieur” (2016, 

p. 6). Também Correia e Bilhim sublinham a relação intrínseca entre valores 

organizacionais e cultura organizacional, ao afirmarem que “os fatos parecem 

comprovar que os valores organizacionais são elementos comuns à cultura de 

qualquer organização ou setor de atividade” (2017, p. 990).  

Numa perspetiva mais afunilada, Costella et al. afirmam que os valores são o 

núcleo da cultura organizacional e podem ser explicados como um “conjunto de 

normas e princípios socioculturais aceitos ou mantidos por indivíduos, classe ou 

sociedade” (Costella et al., 2014, p. 1057). Em termos práticos, “os valores devem 

estar alinhados à visão e à missão da organização e, quando internalizados e 

compartilhados, geram sentimentos de sucesso pessoal, criam comprometimento e 

aumentam a autoconfiança” (Costella et al., 2014, p. 1058).  

Como referem Bourne, Jenkins e Parry, “organizational values, generally, include 

forms that reflect individual values of founders, aggregated ‘shared’ values of groups 

of members, those attributed to the organization, embedded in structures and 

processes, and those that represent collective concerns and beliefs with regard to its 

effective functioning, sanctioned and espoused by senior managers” (Bourne, 

Jenkins & Parry, 2019, p. 134). 

Assim sendo, e como sublinham os mesmos autores, os valores organizacionais 

são determinantes para encorajar ou dissuadir determinados comportamentos e 

atitudes dos membros da organização, refletindo “the various codes of ethics, codes of 

practice and corporate ethics statements made by organizations” (Bourne, Jenkins & 

Parry, 2019, p. 135) e podendo ter impacto na performance organizacional.  

 

3.1. Cultura nacional, cultura organizacional e valores da organização: 

que relação? 

Como afirmam Webster e White (2010), várias pesquisas indicam que a cultura 
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nacional determina a essência da cultura organizacional e influencia os 

comportamentos e atitudes dos colaboradores. Por outro lado, e também de acordo 

com estes autores, a cultura nacional influencia de forma notória o modo como os 

consumidores reagem às ações das organizações e como as avaliam. Assim, 

assume-se hoje, de forma bastante transversal, que “both organizations and 

consumers derive their values and behavior at least partially from the national 

culture in which they exist” (Webster & White, 2010, p. 693).  

Portanto, na cultura organizacional, a cultura local mas também os traços 

culturais e os valores dos fundadores e administradores têm, normalmente, 

influência crucial. Conforme o estudo de Nelson e Gopalan (2003), o sistema de 

valores de uma organização apresenta uma componente nacional, que reflete a 

nacionalidade dos fundadores da empresa e da elite dominante. Assumindo que os 

fundadores e as elites dominantes “create, shape, instil, and maintain organization 

culture”, e que os seus valores são moldados pela cultura nacional, “one might 

expect organizational value systems to ‘fit’ or somehow replicate national cultural 

characteristics” (Nelson & Gopalan, 2003, p. 19).  

Assim, e sendo a empresa um elemento essencial na estruturação e no 

funcionamento das sociedades, “les valeurs sociétales, morales, de conduite, 

s’imposent au sein de la culture et des valeurs d’entreprise”, o que justifica, por outro 

lado, que “l’attitude vis-à-vis des valeurs peut dans ce contexte se révéler très 

différente d’un pays à un autre” (Valeurscorporate, 2020). 

Como afirmam Siqueira e Vieira (2012), os valores organizacionais podem ser 

um “elemento estratégico para a relação entre a organização e o ambiente de que faz 

parte, com o qual mantém constante interação” (Siqueira & Vieira, 2012, p. 188). 

Verifica-se, portanto, que os os valores organizacionais e a cultura organizacional são 

indissociáveis e complementares, ambos refletindo a cultura nacional e, em certo 

modo, dela dependendo. Com efeito, como afirma Guillaume (2006, p. 46), “pour 

qu’une entreprise mobilise sa force de travail, conserve de bonnes relations avec ses 

fournisseurs, ses sous-traitants, ses clients, préserve aussi sa capacité d’innovation, il 

faut qu’elle établisse des rapports adéquats avec son millieu sociétal et culturel”. 
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4. Análise da declaração de valores das empresas “top 50” na 

China e em Portugal 

De acordo com o estudo de Wang (2011), a cultura organizacional permeia 

todas as atividades da empresa, assumindo-se como a alma da mesma; a marca 

organizacional é o símbolo de identificação da empresa e dos seus produtos, 

representando os valores, filosofia organizacional e o espírito organizacional, e 

deixando transparecer, de certo modo, a qualidade dos produtos e serviços (Wang, 

2011, p. 143). Com efeito, e como se referiu na secção anterior, os valores adotados 

por cada empresa no seu planeamento estratégico refletem, de certo modo, a 

cultura organizacional e a cultura nacional, e são um “retrato” da mesma. Por isso, é 

expectável que haja diferenças quando comparamos duas realidades nacionais tão 

distantes geograficamente e com quadros culturais também tão distintos, como são a 

China e Portugal. Adicionalmente, também é interessante verificar se, dentro de cada 

país, as declarações de valores têm diferença em função da área de atividade em que 

atuam as diversas empresas. Assim, neste capítulo, analisar-se-ão as declarações de 

valores de uma amostra de 50 empresas chinesas e 50 empresas portuguesas, 

procurando relacionar os dados obtidos com as (eventuais) influências da cultura 

nacional e cultura organizacional de cada país em estudo.  

 

4.1. Metodologia  

Neste trabalho, e como já se afirmou anteriormente, pretendemos fazer a 

comparação entre empresas “Top 50” da China e de Portugal, 100 empresas no total. 

Assim, para a China, baseámo-nos na análise da lista publicada pela revista Fortune 

China, em 2019, na qual se identificam as 500 maiores empresas mundiais. Dessas, 

129 são chinesas, sendo que trabalhámos apenas com as primeiras 50. Para Portugal, 

baseámo-nos no Top 50 publicado pelo Diário Económico, em 2015. Estas duas listas 
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encontram-se nos anexos 1 (Empresas Chinesas) e 2 (Empresas Portuguesas). Tanto 

num caso como noutro encontram-se empresas de áreas de atividade muito 

diversas.  

Para podermos comparar os valores adotados pelas empresas em estudo neste 

trabalho, recolhemos a informação disponível nas respetivas páginas web. 

Posteriormente, organizámos esses dados num ficheiro Excel, de modo a podermos 

tratá-los estatisticamente. É importante referir que, em alguns casos, foi necessário 

agrupar palavras distintas mas semanticamente próximas numa mesma designação.  

Para analisarmos as propostas de valores das várias empresas considerando a 

área de atividade em que se incluem, tivemos em conta o definido na “International 

Standard Industrial Classification of All Economic Activities Revision 4” 6 , uma 

classificação publicada pelas Nações Unidas em 2008 e vastamente utilizada em todo 

o mundo.   

 

4.2. Valores constantes nas declarações de valores das empresas da 

China e de Portugal 

De acordo com os dados recolhidos nas páginas web das várias empresas em 

análise, organizaram-se os valores referidos pelas empresas chinesas e portuguesas. 

Assim, na Tabela 2 listam-se alfabeticamente esses valores, indicando-se, para cada 

um, o número de vezes que são referidos. 

 

Tabela 2 – Valores identificados nas declarações de valor da amostra de empresas chinesas e 

portuguesas 

Valores 

n.º de 

referências 

nas empresas 

da China 

n.º de 

referências 

nas empresas 

de Portugal 

Abertura 1 3 

                                                             
6
 Esta classificação é acessível através de https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_4rev4e.pdf  
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Ambição 0 6 

Aspiração 4 0 

Ciência/Tecnologia 2 1 

Colaboração 11 15 

Competência 0 6 

Compromisso 2 2 

Confiança 1 13 

Confidencialidade 0 2 

Contribuição 2 0 

Coragem 0 1 

Crença 1 0 

Criação de valor 4 12 

Desenvolvimento 2 0 

Desenvolvimento 

Profissional 
0 4 

Eficiência 8 11 

Esforço 17 7 

Estudo 2 0 

Ética 0 2 

Excelência 8 7 

Fiabilidade 0 3 

Frugalidade 0 1 

Gratidão 12 9 

Harmonia 4 0 

Honestidade 25 13 

Humanidade 14 12 

Igualdade 0 2 

Imparcialidade 1 3 

Independência 0 6 

Informação 0 1 

Iniciativa 0 1 

Inovação 31 26 

Internacionalização 1 0 

Lealdade 3 3 

Moralidade 1 0 

Motivação 0 2 

Multiculturalismo 0 7 

Paixão 0 2 

Perfeição 2 0 

Permanência 2 0 

Persistência 0 1 

Positividade 0 1 

Pragmatismo 5 0 
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Produtividade 0 2 

Proteção ambiental 3 6 

Prudência 10 0 

Qualidade 0 11 

Realização 4 0 

Recurso 1 0 

Resiliência/ Flexibilidade 0 6 

Respeito 0 10 

Respeito pela Lei 0 6 

Responsabilidade 15 12 

Satisfação dos clientes 0 7 

Segurança 0 6 

Serviço 4 11 

Simplicidade 0 3 

Sustentabilidade 0 23 

Tolerância 1 0 

Transparência 0 7 

Unidade 2 0 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados recolhidos nas páginas web.  

 

Considerando os valores obtidos nos dois países, os cinco valores que reúnem 

maior consenso são, por esta ordem: inovação (57 referências), honestidade (38), 

responsabilidade (27), colaboração (26) e humanidade (26).  

Na China, os cinco valores mais vezes referidos na amostra de empresas em 

estudo são, por ordem decrescente: inovação (31 referências), honestidade (25), 

esforço (17), responsabilidade (15) e humanidade (14). Já na amostra de empresas 

portuguesas em análise, os valores mais comummente referidos são: inovação (26 

referências), sustentabilidade (23), colaboração (15), confiança e honestidade (13 

referências cada).  

Na Figura 6 comparam-se os valores mais comuns em ambos os países e por 

país. 
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Figura 6 – Valores mais comuns em ambos os países e por país 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados recolhidos 

 

Assim, constata-se que a Inovação é o valor mais consensual em ambos os 

países, ocorrendo como valor mais referido não apenas no conjunto dos dois países, 

mas também em cada um dos países analisados: na China a inovação ocorre em 62% 

das declarações de Valores analisadas, ao passo que em Portugal ocorre em 52%. Já 

no caso da honestidade, o segundo valor mais referido no conjunto dos dois países, 

há uma grande diferença entre a China e Portugal. Com efeito, na amostra chinesa 50% 

das empresas identificam este valor na sua declaração de valores (trata-se do 2.º 

valor mais comummente assinalado). Em Portugal, este só é mencionado em 26% da 

amostra estudada (trata-se do quinto valor mais referido). A responsabilidade surge 

como terceiro valor mais referido no conjunto dos dois países, sendo identificável em 

15 empresas chinesas e 12 empresas portuguesas, o que revela, ainda assim, algum 

consenso na valorização desta característica. A colaboração e a humanidade surgem, 

ex-aequo, no 4.º lugar dos valores mais referidos no conjunto dos dois países, não 

havendo grandes diferenças entre a posição ocupada por cada um destes valores na 

lista de cada país. Há, entretanto, algumas diferenças bastante significativas nos 
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resultados do esforço, mencionado em 34% das empresas chinesas analisadas, mas 

apenas referido em 14% da amostra portuguesa. Contrariamente, a sustentabilidade, 

que é referida por 46% das empresas portuguesas (2.º valor mais comum), nunca é 

mencionada nas declarações de valores das empresas chinesas analisadas. A 

confiança, o 4.º valor mais referido em Portugal, regista-se apenas em 2% das 

empresas chinesas sob escopo.  

Nos parágrafos seguintes, tecem-se alguns comentários a respeito dos cinco 

valores mais comummente referidos nas declarações de valores das amostras de 

empresas dos dois países. Começamos por fazer referência aos valores comuns aos 

dois países, nesta lista de cinco mais frequentes – inovação e honestidade. 

Posteriormente, centraremos a análise nos valores esforço, responsabilidade e 

humanidade (que integram o “top 5” dos valores mencionados pelas empresas 

chinesas em análise) e os valores sustentabilidade, colaboração e confiança (que 

completam a lista dos 5 valores mais adotados pelas empresas portuguesas em 

estudo). 

 

Inovação 

Os chineses importam-se com a inovação nas áreas técnicas, mas continuam 

bastante tradicionais em muitos aspetos de cultura e política desde a antiguidade. 

Na China antiga, os chineses não eram favoráveis à inovação no que concerne às 

políticas e regras de cultura. Eles preferiam seguir os pensamentos e caminhos 

ancestrais, por considerarem que esta opção é mais segura e calma.  

Na China moderna, fruto da cada vez mais frequente comunicação e interação 

em muitos domínios com os outros países, os chineses valorizam a importância de 

inovação em todos os aspetos da vida organizacional. Com efeito, as empresas 

chinesas foram criticadas por lacunas na inovação durante muitos anos, até que 

muitas pessoas passaram a assumir a transição do slogan “made in China” para o 

lema “create in China”, de modo a dar relevo à inovação e à criação de base chinesa. 

Agora, na China, a inovação já é uma virtude muito importante nas empresas, 

tornando-se a alma de uma organização. Na realidade, hoje em dia, com o 
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desenvolvimento rápido da ciência e da técnica, as empresas também precisam de 

inovação constante, de modo a conseguirem manter-se a par do que a concorrência 

faz.  

Também em Portugal se tem assistido a uma progressiva valorização da 

Inovação, sendo Portugal, em 2019, o 13.º país mais inovador da UE a 28, tendo 

subido cinco lugares relativamente à posição ocupada em 2018 (ANI, 2019). 

Ainda em Portugal, e de acordo com um estudo de Manuel Mira Godinho, 

Professor Catedrático de Economia do ISEG da Universidade de Lisboa, em 2008, “o 

número de pedidos de proteção de invenções com origem em Portugal apresentados 

no Instituto Europeu de Patentes (IEP) era de 127”, sendo que em 2017, passada uma 

década, o número tinha aumentado para 272 pedidos, “com uma taxa média de 

crescimento anual de 7,9%, acima dos 3,2% verificados para o total de pedidos IEP 

no mesmo período” (Godinho, 2019).   

Na realidade, a Inovação empresarial é assumida como um objetivo nacional, 

tendo sido constituída, inclusivamente, a Agência Nacional de Inovação, que “tem 

por objeto o desenvolvimento de ações destinadas a apoiar a inovação tecnológica e 

empresarial em Portugal, contribuindo para a consolidação do Sistema Nacional de 

Inovação (SNI) e para o reforço da competitividade da economia nacional nos 

mercados globais”(ANI, 2019).  

A valorização da inovação, que surge como o valor mais comummente referido 

nas empresas dos dois países, sublinha a ideia de que a inovação é a alma e coração 

de uma empresa, independentemente do país em análise.  

 

Honestidade 

Já na China antiga, a honestidade era percecionada como a virtude mais 

importante do humano. A honestidade está implícita nos pensamentos de Ren e Jun 

zi. Mesmo atualmente, na China, as escolas têm as aulas sobre moral, trabalhando-se, 

neste contexto, a honestidade. Na educação da China, as escolas primárias têm a 

como tarefa principal garantir a educação moral e, por isso, estudam as frases em 

Analectos de Confúcio sobre honestidade, e também lêem e analisam histórias sobre 
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o tema, acreditando que a honestidade é uma virtude tradicional da China e que 

todas as pessoas devem respeitá-la, pois ao fazê-lo estão a respeitar a cultura 

chinesa e, consequentemente, a nação chinesa. 

Um ditado popular chinês diz que um homem não consegue ter sucesso sem 

honestidade (人无信不立(Ren Wu Xin Bu Li)). No contexto empresarial, esta ideia 

também é crucial. Se os clientes não acreditarem na empresa, então esta está 

condenada ao fracasso, porque ninguém vai cooperar com ela. Na China, 

honestidade não só é uma virtude do homem, mas também das empresas. Assim, 

não é de estranhar que a honestidade seja o segundo valor mais frequente na 

amostra de empresas chinesas analisadas, sendo referida por precisamente metade 

do total de empresas sob escopo.  

Em Portugal, e partindo da amostra estudada, a Honestidade surge em 13 das 

50 empresas em análise, ocupando 26% das empresas portuguesas.  

Na opinião da Ferreira (2016), no trabalho e entre os colaboradores, a 

honestidade transmite “um sentimento de confiança” (Ferreira, 2016), não só a 

confiança entre os trabalhadores e os clientes, mas também entre os trabalhadores e 

os administradores, ou seja, a empresa. Numa empresa que valoriza a honestidade, é 

natural que os trabalhadores se sintam mais confortáveis, sem preocupação 

excessiva. Neste nível, a honestidade mostra a transparência entre os colegas, sem 

mentiras nem enganos, favorecendo a maior eficiência no trabalho. 

 

O Esforço, a Responsabilidade e a Humanidade ocorrem apenas no conjunto dos 

cinco valores mais referidos pelas empresas chinesas, não estando neste top para as 

empresas portuguesas. Os próximos parágrafos integram breves considerações sobre 

os mesmos. 

 

Esforço 

Na China, as pessoas acreditam que um humano não deve ficar satisfeito com o 

sucesso, sendo a modéstia uma boa moralidade para os chineses. Todas as pessoas 

devem procurar progredir sempre, esforçando-se para isso. Quando obtém algum 
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sucesso, qualquer pessoa deve pensar em alcançar ainda mais sucesso. Quando 

recebe elogios das outras pessoas, deve-se responder assim: Não, ainda posso 

melhorar. Tenho vergonha de ganhar o seu elogio. Então, perante este tipo de 

atitude, as pessoas considerarão esse cidadão modesto e esforçado. Ao mesmo 

tempo, esta maralidade é a mais importante para Jun zi.  

Outra frase famosa sobre este tema é A modéstia deixa as pessoas progredir, e o 

orgulho deixa as pessoas retroceder (谦虚使人进步，骄傲使人落后。(Qian Xu Shi 

Ren Jin Bu, Jiao Ao Shi Ren Luo Hou.)). Esta frase, que foi dita por Mao Zedong, o 

fundador da República Popular da China, escreve-se sempre na parede das escolas, 

para avisar os estudantes de que devem ser esforçados, procurando sempre fazer 

melhor. 

Nas escolas, os professores vão encorajar os estudantes a estudar 

esforçadamente, a nunca ficarem satisfeitos com eles próprios. Assim, é natural que 

pensamentos como “Nunca estar orgulhoso”, “Nunca se satisfazer com o resultado 

atual” tenham entrado na subconsciência dos chineses, o que explicará o facto de o 

Esforço ser referido por 17 empresas (34% do total de empresas chinesas). 

Numa empresa, as pessoas acreditam que os funcionários devem ser sempre 

modestos e esforçados. Assim, a empresa poderá progredir continuadamente.  

 

Responsabilidade 

Nas escolas chinesas, os alunos começam a estudar a literatura antiga da China 

desde o 4.º ano da escola primária com as frases de Confúcio, especialmente a frase 

seguinte: Eu reflito sobre mim mesmo trêz vezes ao dia: Sou responsável com o meu 

trabalho? Sou fiel ao meu amigo? Revejo o estudo que o professor ensina? (吾日三省

吾身：为人谋而不忠乎？与朋友交而不信乎？传不习乎？(Wu Ri San Xing Wu 

Shen, Wei Ren Mou Er Bu Zhong Hu? Yu Peng You Jiao Er Bu Xin Hu? Chuan Bu Xi Hu?) 

(Confúcio, Período de Estado da Guerra) 

Na China, responsabilidade é assumir que se tem de fazer o que deve ser feito. 

A frase famosa, replicada no parágrafo anterior, sublinha exatamente isso. Quando 

um humano aceita um trabalho, deve trabalhar com o maior esforço e fazer esse 
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trabalho da melhor forma possível. A irresponsabilidade é percecionada como um 

erro muito grave em contexto de trabalho.  

Cada pessoa tem a sua responsabilidade própria, por exemplo, a 

responsabilidade perante a família ou a sociedade, a responsabilidade perante si 

próprio, perante os pais, os filhos, o marido ou a esposa, etc. Existem vários tipos de 

responsabilidade para cada pessoa, incluindo no trabalho. 

Um outro provérbio chinês preconiza que cada um deve “trabalhar no seu 

próprio lugar” (各司其职(Ge Si Qi Zhi)), ou seja, cada pessoa deve trabalhar com 

responsabilidade, assumindo os seus deveres e comprometendo-se com a execução 

das tarefas que lhe são incumbidas. Numa empresa, isto é o mais importante para 

garantir a cooperação, sendo uma base incontornável para o coletivismo, pois 

quando as pessoas assumem as respetivas responsabilidades, o benefício de coletivo 

está garantido. 

Na opinião de Gong e Xu (2014), a responsabilidade concretiza-se em dois tipos: 

a passiva e a ativa. A responsabilidade passiva é balizada pelo seguimento das regras 

e pelo temor de infração, sendo a que está associada ao cumprimento das 

incumbências inerentes à função e cargo; e a responsabilidade ativa é estimulada 

pelo interesse, objetivo, sendo fonte de entusiasmo e inerente aos trabalhos de 

inovação (Gong & Xu, 2014). Estes dois tipos não se anulam mutuamente, nem há 

um melhor do que outro, apenas refletem as diferenças entre os indivíduos, que 

escolhem maneiras diferentes de evocar e concretizar a responsabilidade no 

exercício dos seus trabalhos. 

30% das empresas chinesas e 24% das empresas portuguesas analisadas 

importam-se com a responsabilidade. Esta relativa proximidade percentual confirma 

que se trata de uma atitude ou valor comum aos chineses e portugueses. 

 

Humanidade 

Conforme Fu (2011), a humanidade baseia-se no princípio do respeito pelos 

seres humanos, incluindo os cuidados com a existência humana, a vida e saúde 

humanas, o estado mental e pensamento, as emoções, vontade e valor, a dignidade 
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humana e os direitos humanos básicos 

Nas empresas, a humanidade associa-se de forma direta ao modo como os 

administradores e gestores guiam/conduzem e orientam os trabalhadores, 

desempenhando um papel na coordenação do sistema organizacional que pode ser 

mais ou menos aberto ao cuidado e preocupação com o humano. Refletindo um laço 

emocional entre os empregadores e a empresa, a humanidade une todos os atores 

organizacionais e fá-los sentir como se estivessem a viver numa família harmoniosa – 

tal correspondendo à família na China.  

Além disto, nos produtos e nos serviços, a própria orientação de negócio pode 

assentar na humanidade. Baseando-se nas diferentes necessidades humanas – que 

refletem a sua humanidade – os produtos e serviços podem corresponder mais 

facilmente aos desejos de clientes, garantindo mais lucros às empresas.  

Sob o conceito de humanidade, a implementação de incentivos aos 

colaboradores pode promover o desenvolvimento e a facilitação do espírito de grupo 

e de pertença, facilitando o quotidiano das empresas e dos indivíduos. 14 Empresas 

chinesas e 12 empresas portuguesas integram a humanidade nos valores 

organizacionais, mostrando que ambos os países acreditam na força do humanismo. 

 

Nos próximos parágrafos tecem-se algumas considerações a respeito da 

sustentabilidade, colaboração e confiança, valores que integram o “top 5” dos mais 

frequentes nas declarações de valores das empresas portuguesas. 

 

Sustentabilidade 

Sustentabilidade organizacional é um conjunto de ações que uma empresa tem 

em conta para respeitar o ambiente natural e atribuir importância ao 

desenvolvimento sustentável da sociedade. Uma empresa que integra a 

sustentabilidade como parte da sua cultura organizacional, refletindo-a nos seus 

valores, adota uma atitude positiva, prática e ética na relação com o meio ambiente 

e com desenvolvimento da sociedade, conciliando esta preocupação ambiental com 

o crescimento económico. As empresas que assumem o valor da sustentabilidade 
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apresentam-se como mais responsáveis perante a sociedade. 

Na China, até há bem pouco tempo, as pessoas não se importavam nada com o 

meio ambiente, causando vários resultados terríveis no ambiente natural, por 

exemplo, poluição grave de rios e do ar, exploração demasiada do subsolo, corte 

excessivo de florestas, etc. Entretanto, alertado para estes problemas e para as 

consequências nefastas dos mesmos a vários níveis, o governo da China começou a 

tratar e gerir a poluição, a qual já tinha provocado uma série de desordens no meio 

ambiente. Atualmente, as empresas públicas já desenvolveram a consciência de 

sustentabilidade, sobretudo por causa da gestão do governo, porém, as empresas 

privadas, principalmente as mais pequenas, ainda estão na origem de graves 

acidentes ambientais e de poluição de diverso tipo, sendo, por vezes, punidas pela 

lei.  

A este nível, há uma grande diferença entre os dois países, uma vez que a 

sustentabilidade, associada à proteção ambiental, é um valor referido em perto de 

30 empresas em Portugal, não registando mais que 3 referências na amostra chinesa.  

Em 1 de março de 2017, União Europeia emitiu o Livro Branco da Comissão, 

publicando “um documento de reflexão sobre uma Europa sustentável até 2030”, 

defendendo o Acordo de Paris sobre o Clima, que tanto Portugal quanto a China 

ratificaram em 2016 (União Europeia, 2017). Oficialmente ambos os países estão a 

reforçar a aposta na sustentabilidade, no entanto, a este nível, a China revela algum 

atraso relativamente a Portugal.  

No aspeto de proteção do meio ambiente, Portugal revela, segundo a amostra 

em análise, mais preocupação do que a China. Trata-se um valor principal para as 

empresas portuguesas: 23 empresas portuguesas dão a ênfase à sustentabilidade, 

nas empresas chinesas, esse valor é 0. Neste nível, a China ainda precisa de prestar 

mais atenção. 

 

Colaboração 

Existe um provérbio na China, “Muitas mãos recolhem lenha alta”(众人拾柴火



57 
 

焰高 (Zhong Ren Shi Chai Huo Yan Gao)), significando que a cooperação está na 

origem do maior sucesso. No estudo de Nunes (2015) reforça-se a importância da 

colaboração, afirmando-se que a maior interdependência entre os membros de uma 

equipa traz “maior capacidade de criação de conhecimento, o que implica maiores 

níveis de Desempenho”. Ao mesmo tempo, os indivíduos com “maiores níveis de 

valores intrínsecos partilhados demonstram maiores níveis de Engagement no 

trabalho” (Nunes, 2015, pp. 45-46), ou seja, a colaboração aumenta a eficiência  

Existem 11 empresas chinesas e 15 empresas portuguesas que prestam a 

atenção a este valor na respetiva declaração de valores. Relacionando este resultado 

com a contextualização adiantada na primeira parte deste estudo, constata-se que a 

cultura organizacional de Portugal apresenta características de organizações de tipo 

Incubador, incluindo a entreajuda no grupo, o que explica a maior importância 

atribuída à colaboração. 

 

Confiança 

Confiança é um valor que referido apenas pelas empresas portuguesas. Na 

China, a confiança é percecionada mais como “auto-confiança”, em Portugal aponta 

mais para a crença entre várias pessoas. Existem 13 empresas portuguesas que 

referem a confiança, ocupando 26% do total das empresas portuguesas; no entanto, 

apenas 1 empresa chinesa refere a Confiança, o que apresenta o fenómeno contrário, 

semelhante à Sustentabilidade. 

Tal como se referiu no comentário referente ao esforço, também agora é 

importante explicar que os chineses são educados pela moral de modéstia, o que os 

impede de se referirem à própria competência (no sentido de “auto-confiança”). Por 

isso, se se assumir confiança nesta perspetiva de “segurança em si”, os chineses 

pensarão sempre “não estou bom suficientemente agora e tenho de esforçar mais”, o 

que se refletirá na ausência do valor confiança nas empresas chinesas. 

Na aceção de “crença nos outros”, e conforme a opinião de Cerdeira (2010), a 

confiança pode “determinar a preservação ou a ruptura de um relacionamento”, e 

pode “influenciar a frequência, a natureza e os resultados associados ao modo como 
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as partes envolvidas se relacionam entre si” (Cerdeira, 2010, p.129). Assim, 

facilmente se percebe que este valor desempenha um papel importante em todas as 

ação humanas, sobretudo no contexto de negócios. O mesmo autor conclui o efeito 

da confiança como propiciadora do desenvolvimento das práticas cooperativas e 

como facilitadora da frequência das comunicações entre os grupos. Por isso, Cerdeira 

acredita que se deve proteger e reforçar a confiança na cultura organizacional, 

afirmando que “é um dos poucos capitais que se não gasta com o uso” (Cerdeira, 

2010, p.131). Assim, compreende-se a necessidade – e a vantagem – de este valor 

ser tão referido pelas empresas portuguesas da amostra. 

 

4.3.1. Análise de acordo com a área de atividade 

A ISIC 4 (International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities Revision 4) classifica as atividades das empresas em várias áreas. Sendo um 

documento emanado de um organismo mundialmente reconhecido e tendo grande 

aceitação um pouco por todo o mundo, partimos dele para organizar as empresas 

que integram a nossa amostra. Assim, distribuímos as empresas portuguesas por 8 

áreas e as empresas chinesas por 9, conforme se visualiza nas Figuras 7 e 8 

respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Áreas de atividade das empresas portuguesas em análise. 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados recolhidos 
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Figura 8 – Áreas de atividade das empresas chinesas em análise. 

Fonte: elaboração própria a partir dos dados recolhidos 

 

Os dados mostram que, nas empresas portuguesas, as atividades mais comuns 

são manufatura (13 empresas), comércio de retalho (9), combustíveis (8), energia (7), 

transporte (6), construção (3), informação e comunicação (3) e saúde (1); nas 

empresas chinesas, as maiores áreas são manufatura (16 empresas), finanças (12), 

extração mineira/extração de pedra (7), construção (6), imóveis (3), energia (2), 

(comércio por) grosso e retalho (2), informações (2) e transporte e armazenagem (1).  

A distribuição das empresas portuguesas revela-se mais equilibrada, não 

havendo tanta diferença entre o número de empresas associadas a cada domínio de 

atividade. Refira-se, ainda, que em algumas grandes áreas de atividade foi necessário 

diferenciar os dados dos dois países: isto acontece, por exemplo, na área B, em que 

se incluem, no caso de Portugal, empresas relacionadas com a transformação e 

distribuição de combustíveis, e, no caso da China, empresas de exploração mineira e 

de extração de pedra. Por outro lado, no caso do grupo de atividades J, também há 

diferenças, na medida em que, em Portugal, têm especial relevo as empresas de 

informação e de comunicação, ao passo que na China, neste âmbito, se destacam as 

empresas que atuam apenas na área da informação. Nos parágrafos seguintes 

analisam-se os valores adotados pelas empresas dos três grupos mais comuns em 

ambos os países (Grupo B – Extração mineira, extração de pedra e combustíveis; 
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Grupo C – Manufatura; Grupo F – Construção). 

 

Grupo B – Extração mineira e extração de pedra e combustíveis.  

Conforme os dados, 8 empresas portuguesas e 7 empresas chinesas são do 

grupo B – Extração mineira e extração de pedra e combustíveis. Os valores indicados 

por estas empresas identificam-se na Tabela 3. 

 

    Tabela 3 – Valores referidos nas declarações de valores das empresas de Extração Mineira, 

Extração de pedra e Combustíveis na amostra dos dois países em análise 

Valores China Portugal 

Colaboração 1 3 

Eficiência 2 2 

Empreendedorismo 0 2 

Esforço 3 0 

Honestidade 3 3 

Humanidade 1 2 

Inovação 6 7 

Proteção ambiental 1 2 

Resiliência/ 

Flexibilidade 

0 3 

Responsabilidade 1 4 

Sustentabilidade 0 3 

Transparência 0 3 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados recolhidos. 

 

Refletindo a tendência identificada em termos globais, constata-se que o valor 

mais referido pelas empresas desta área é a inovação, indicado em 87% das 

empresas portuguesas desta área e 85% das empresas chinesas. Outros valores 

bastante importantes são a honestidade (referida por 42,8% das empresas chinesas e 

37,8% das empresas portuguesas deste grupo), a responsabilidade e a colaboração. 

Estando associadas a uma área de atividade tradicional e assegurando produtos 

que satisfazem necessidades quotidianas dos cidadãos, as empresas da área B 

apresentam o foco em valores que destacam a moral, sublinhando a importância de 
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valores como responsabilidade e honestidade, o que poderá contribuir para que os 

consumidores tenham uma imagem mais confiável das empresas em causa e, por 

isso, continuem fiéis aos seus produtos (Huang, 2019). 

É ainda interessante referir, sobretudo por serem empresas que trabalham 

diretamente com a Natureza, explorando os seus produtos (minérios, combustíveis 

fósseis, pedra) que, mais uma vez, há uma diferença assinalável entre os dois países 

no que concerne à preocupação com o meio ambiente. Neste grupo de empresas em 

particular, há 5 empresas portuguesas (62,5% do total de empresas associadas ao 

setor B) que referem, na sua declaração de valores, a Proteção Ambiental e a 

Sustentabilidade, ao passo que, na China, só uma das 7 empresas refere estes 

valores.  

 

Grupo C – Manufatura 

No grupo C - Manufatura, conforme os dados referidos na Tabela 4, os valores 

mais referidos pelas empresas chinesas são inovação (8), colaboração (6), 

humanidade (5), responsabilidade (5), honestidade (5) e esforço (5); no caso das 

empresas portuguesas, são sustentabilidade (8), inovação (6), confiança (6) e 

colaboração (5). 

 

    Tabela 4 – Valores referidos nas declarações de valores das empresas de Manufactura na 

amostra dos dois países em análise 

Valores China Portugal 

Colaboração 6 5 

Confiança 1 6 

Empreendedorismo 0 3 

Esforço 5 0 

Excelência/engenho 0 4 

Honestidade 5 4 

Humanidade 5 4 

Inovação 8 6 

Multiculturalismo/comunidade  0 4 

Pragmatismo  4 0 

Qualidade  0 4 
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Responsabilidade 5 4 

Segurança 0 4 

Sustentabilidade 0 8 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados recolhidos. 

 

Mais uma vez, o valor mais referido é a inovação. As empresas incluídas neste 

grupo (Manufatura) dão mais atenção à colaboração, humanidade e confiança do 

que as analisadas no grupo anterior. Trata-se de um grupo de empresas que parece 

dar relevo a valores mais relacionados com o domínio emocional dos consumidores, 

comunicando ideias como a boa qualidade dos seus produtos (confiança, referido 

por 7 empresas), a preocupação com as necessidades dos seus clientes e 

colaboradores (humanidade, referido por 9 empresas), o bom ambiente de trabalho 

(colaboração, referido por 11 empresas) ou a correta relação com os clientes 

(honestidade, referido por 9 empresas). Assim, tanto as empresas chinesas quanto as 

empresas portuguesas desta área de atividade parecem ser guiadas por valores 

relativamente coincidentes, talvez por forma a garantirem que, conquistando os 

consumidores pela referência a valores mais “humanos/emocionais”, estes se 

manterão fiéis às respetivas marcas (Huang, 2019).  

 

Grupo F – Construção 

No grupo F – Construção, de acordo com a Tabela 5, os valores mais referidos na 

China são honestidade (4), inovação (4) e esforço (3); no caso das empresas 

portuguesas, são honestidade (2) e os outros valores que só são mencionados por 1 

empresa: ambição, colaboração, compromisso, criação de valor, excelência, inovação, 

respeito e serviço. 

 

    Tabela 5 – Valores referidos nas declarações de valores das empresas de Construção na 

amostra dos dois países em análise 

Valores China Portugal 

Ambição 0 1 

Aspiração 2 0 
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Colaboração 1 1 

Compromisso 0 1 

Criação de valor 0 1 

Eficiência 2 0 

Esforço 3 0 

Excelência 1 1 

Gratidão 2 0 

Honestidade 4 2 

Inovação 4 1 

Respeito 0 1 

Responsabilidade 2 0 

Serviço 0 1 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados recolhidos. 

 

As empresas incluídas neste grupo dão ênfase à honestidade (referida por 55,6% 

das empresas chinesas e portuguesas deste grupo). Como uma área tradicional que 

necessita de mais segurança, o valor honestidade vai dar a impressão emocional de 

verdade e confiança aos clientes e utilizadores, o que é muito relevante na área da 

construção. Devido ao desenvolvimento moderno das matérias e técnicas, e embora 

seja uma área tradicional, a construção também precisa de inovação em cada aspeto, 

aumentando assim a eficiência. Por isso, a inovação é um valor referido por 66,7% 

das empresas chinesas e 33,3% das portuguesas. Além disso, o valor esforço, aliado à 

inovação, mostra uma atitude de procura de progresso e de novidades, dando a 

impressão de eficiência alta aos clientes. 

Ao nível de comparação entre as áreas de atividade, os valores adotados pelas 

empresas refletem, de certo modo, as atividades diferentes. As áreas que prestam 

mais atenção ao efeito humano, como Manufatura e Construção, por exemplo, 

referem mais valores associados aos indivíduos, tal como honestidade, humanidade, 

confiança, etc.; já nas áreas tradicionais, como Extração mineira e extração de pedra 

e combustíveis, é dada mais ênfase aos valores morais tradicionais, como 

responsabilidade e esforço. 
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4.3. Outros fatores em análise: origem geográfica das empresas e 

detentores de capital 

Hoje em dia, com o desenvolvimento da economia internacional, é comum a 

entrada de empresas estrangeiras nos diferentes mercados nacionais. Porém, esta 

propensão à maior ou menor presença de empresas de base estrangeira está 

também muito relacionada com as características económicas e político-sociais dos 

diferentes países. Assim, e tendo em conta os dois casos em comparação, 

constatamos que todas as empresas da amostra chinesa são de nacionalidade 

chinesa, ao passo que no caso português, das 50 empresas em causa, há 15 com 

origem estrangeira, incluindo empresas originárias da Alemanha (3), Espanha (6), 

França (3), Ingraterra (1), Itália (1) e Suíça (1). 

Assim, neste caso, analisam-se abaixo os valores indicados, apenas na amostra 

portuguesa, por empresas cuja origem é portuguesa (35 das 50) e por empresas que, 

embora atuando em Portugal, têm origem estrangeira (15). Vejam-se os dados da 

Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Valores referidos nas declarações de valores das empresas de origem portuguesa e de 

origem estrangeira a atuar em Portugal 

Valores Origem 

Portuguesa 

(total 35) 

% Origem 

estrangeira 

(total 15) 

% 

Colaboração 11 31,4 4 26,7 

Confiança 10 28,6 3 20,0 

Criação de valor 10 28,6 2 13,3 

Eficiência 9 25,7 2 13,3 

Honestidade/verdade 10 28,6 3 20,0 

Humanidade 10 28,6 2 13,3 

Inovação 17 48,6 9 60,0 

Qualidade  6 17,1 5 33,3 

Respeito 5 14,3 5 33,3 

Responsabilidade 6 17,1 6 40,0 

Responsabilidade social  6 17,1 3 20,0 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados recolhidos. 

 

É interessanter verificar que há valores cuja percentagem de referência é 

próxima, independentemente de as empresas em causa terem origem portuguesa ou 

estrangeira. Tal acontece com sustentabilidade, serviço ou responsabilidade social. 

Porém, noutros casos, há grande diferença na percentagem de ocorrência de certos 

valores. Assim, por exemplo, os valores responsabilidade, respeito, qualidade e 

inovação têm percentagens de ocorrência bastante superiores no conjunto de 

empresas de base estrangeira do que no daquelas que têm origem portuguesa. Ao 

contrário, há valores como humanidade, eficência e criação de valor que registam 

percentagens de ocorrência superiores nas empresas de base portuguesa do que 

naquelas que são internacionais. Ainda assim, não parece existir divergência 

significativa entre estes dois grupos de empresas no que concerne aos valores que 

adotam.  

De acordo com a opinião do Nelson & Gopalan (2003), a alteração de valores 

das empresas estrangeiras é limitada em situações de semelhança entre as culturas 

de origem e as culturas nacionais dos países em que se implantam (Nelson & 

Gopalan, 2003). As empresas estrangeiras em Portugal integradas na amostra são 

todas de países da Europa, com semelhanças culturais evidentes, razão pela qual não 

precisarão de fazer uma adaptação cultural muito significativa. Ainda assim, há um 

provérbio usual na China - 入乡随俗 (Ru Xiang Sui Su) - que recomenda que “ao 

entrar num distrito, segue os hábitos locais”, o que pode retratar também situações 

de adaptação dos valores das empresas de base internacional ao contexto português.  

Para além dos valores associados às origens geográficas diferentes das empresas 

multinacionais, é também de ter em conta a influência dos detentores de capital das 

empresas. Os dados analisados refletem uma diferença importante a este nível, uma 

vez que as empresas chinesas escolhidas são quase todas públicas (40 empresas), ao 

passo que as empresas portuguesas em análise são quase todas privadas (49 

Serviço 8 22,9 3 20,0 

Sustentabilidade 16 45,7 7 46,7 
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empresas).  

Por força da sua identidade político-cultural, a China desenvolve a economia 

básica através do controlo do governo. Ao contrário, em Portugal, prevalece o setor 

privado. Neste nível, acredita-se que haverá influência dos detentores de capital nos 

valores organizacionais, o que será notório sobretudo nas empresas chinesas, detidas 

pelo governo. No entanto, considerando que os dados são tão díspares entre os dois 

países, será difícil de demonstrar nesta dissertação. 

 

4.4. Comparação global e comentários finais 

Na análise global, os valores mais comuns em ambos os países são inovação, 

honestidade, responsabilidade, colaboração e humanidade.  

Os valores mais comuns nas empresas chinesas são inovação, honestidade, 

esforço, responsabilidade e humanidade. Se os relacionarmos com alguns traços 

característicos da cultura nacional chinesa, o espírito humanístico corporiza-se no 

valor de humanidade; e o valor atribuído à ética na cultura organizacional chinesa 

mostra-se na responsabilidade; além disso, apesar os estudos referidos na 

caracterização da cultura chinesa apontarem uma lacuna de inovação na cultura 

organizacional chinesa, as empresas chinesas atualmente prestam atenção à 

inovação, conforme se verifica pela quantidade de empresas que adotam este valor 

na sua declaração de valores. 

Nas empresas portuguesas, os valores mais comuns são inovação, 

sustentabilidade, colaboração, confiança e honestidade. Relacionando com as 

características teoricamente associadas à cultura portuguesa, como o défice de 

espírito capitalista, parece revelar-se um fenómeno concordante nos valores 

identificados pelas empresas da amostra, pois não transparece nos mesmos o 

sentido de ambição, espírito de iniciativa, etc.. Ao mesmo tempo, a importância 

atribuída ao valor colaboração corresponde à tendência para o coletivismo própria 

da cultura organizacional portuguesa. 
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Na classificação das empresas por grandes áreas de atividade, escolheram-se 

três áreas maiores a analisar: Extração mineira, extração de pedra e combustíveis; 

Manufatura e Construção. No grupo de Extração mineira, extração de pedra e 

combustíveis, os valores mais comuns nas empresas chinesas são inovação, esforço e 

honestidade e os nas empresas portuguesas são inovação e responsabilidade. No 

grupo de Manufatura, os valores mais comuns nas empresas chinesas são inovação, 

colaboração, humanidade, responsabilidade, honestidade e esforço; no caso das 

empresas portuguesas, são sustentabilidade, inovação, confiança e colaboração. No 

grupo de Construção, os valores mais comuns nas empresas chinesas são 

honestidade, inovação e esforço; no caso das empresas portuguesas, é honestidade 

o valor mais referido. Neste caso, os valores indicados pelas empresas parecem 

relacionar-se com as próprias áreas de atividade, uma vez que áreas de atividade 

diferentes prestam atenção a valores diferentes, influenciadas pelas escolhas e 

características dos clientes/utilizadores e pelas características de cada área.  

Se tivermos em conta a análise por origens geográficas, verifica-e, em primeiro 

lugar, que as empresas chinesas escolhidas são todas de origem chinesa; porém, em 

Portugal, existem 30% de empresas de origem estrangeira na amostra selecionada. 

Ainda assim, os dados recolhidos deixam perceber que as origens geográficas não 

têm influência decisiva nos valores indicados, o que, no caso português, talvez se 

deva ao facto de as empresas de base estrangeira analisadas serem, em muitos casos, 

originárias de países europeus próximos, que partilham muitos traços culturais.  

Considerando a total diferença no que concerne ao capital público/privados nas 

empresas estudadas, não foi possível fazer comparação a este nível. 
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Conclusão 

Nesta fase do trabalho, apresenta-se uma breve reflexão decorrente da análise 

dos principais pontos considerados ao longo do estudo. O estudo, ainda que lacunar 

e baseado numa amostra reduzida, permite identificar os valores selecionados pelas 

empresas chinesas e portuguesas. Apresentam-se, de seguida, algumas reflexões 

finais decorrentes da análise destes dados. 

1. Ambos os países acreditam que a inovação tem um papel muito importante, 

assumindo-se este valor como o mais escolhido no conjunto global e em cada um 

dos países. Hoje em dia, as técnicas, procedimentos e até materiais renovam-se e 

alteram-se com rapidez e regularidade: a capacidade de inovação pode ser, neste 

contexto, o facto diferenciador face a mercados (nacionais e internacionais) cada vez 

mais competitivos, sendo, por isso, indispensável para o sucesso de qualquer 

empresa. 

2. É também referida, em ambos os países, no conjunto dos cinco valores mais 

comuns a honestidade, o que indicia a preocupação das empresas em passar uma 

imagem de confiança aos empregados e clientes. Quer no ambiente de trabalho, 

quer nos produtos, a honestidade ajuda a consolidar o modo como as pessoas 

percecionam a empresa e com ela se relacionam, sendo garantia de 

desenvolvimento e progresso das empresas. 

3. No estudo de ambas as culturas nacionais, os dois países revelam 

individualismo baixo, o que se reflete na identificação da colaboração como valor 

bastante valorizado pelas empresas portuguesas, surgindo no “top5” dos valores 

mais selecionados pelas empresas portuguesas em estudo. Porém, este traço cultural 

não se reflete de forma tão evidente no caso da China.  

4. A cultura organizacional portuguesa apresenta as características de aberta, 

adaptativa, criativa e entusiástica, porém, e apesar de a inovação ser muito 

valorizada, o esforço, que também se pode associar a estas características culturais 

acima referidas, não é muito referido na amostra portuguesa, ao contrário do que 
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acontece na China, em que este valor é referido nos cinco mais frequentes.  

Além das conclusões do estudo, é ainda importante apresentar as limitações do 

mesmo, uma vez que estas poderão influenciar o resultado final. A este nível, 

referimos, especialmente, o facto de o estudo assentar num volume de dados 

reduzido – 50 empresas. Mesmo que este número seja superior ou igual a alguns 

trabalhos consultados, acredita-se que será de alargar e, sobretudo, de diversificar 

em trabalhos futuros. Também acreditamos que uma análise quantitativa mais 

robusta e com inclusão de outras variáveis poderá enriquecer a análise. 

Ainda que tenha as lacunas referidas, nomeadamente no que concerne à 

amostra, acredita-se que poderá ser um contributo para facilitar a compreensão 

mútua das culturas em estudo e do modo como essas culturas se espelham nas 

opções e nas práticas quotidianas das empresas, facilitando, por isso, a comunicação 

entre ambos países. Será, por certo, um tema que merece análises futuras. 
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Anexo 1: Lista de empresas chinesas 

1. 中国石油化工集团公司（SINOPEC GROUP) 

2. 中国石油天然气集团公司（CHINA NATIONAL PETROLEUM) 

3. 国家电网公司（STATE GRID) 

4. 中国建筑集团有限公司（CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 

5. 鸿海精密工业股份有限公司（HON HAI PRECISION INDUSTRY) 

6. 中国工商银行（INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 

7. 中国平安保险（集团）股份有限公司（PING AN INSURANCE) 

8. 中国建设银行（CHINA CONSTRUCTION BANK) 

9. 中国农业银行（AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 

10. 上海汽车集团股份有限公司（SAIC MOTOR) 

11. 中国银行（BANK OF CHINA) 

12. 中国人寿保险（集团）公司（CHINA LIFE INSURANCE) 

13. 中国铁路工程集团有限公司（CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 

14. 中国移动通信集团公司（CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 

15. 中国铁道建筑总公司（CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 

16. 华为投资控股有限公司（HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 

17. 中国海洋石油总公司（CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 

18. 国家开发银行（CHINA DEVELOPMENT BANK) 

19. 中国华润有限公司（CHINA RESOURCES) 

20. 东风汽车公司（DONGFENG MOTOR) 

21. 中国第一汽车集团公司（CHINA FAW GROUP) 

22. 中国中化集团公司（SINOCHEM GROUP) 

23. 中国交通建设集团有限公司（CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 

24. 太平洋建设集团（PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 

25. 中国邮政集团公司（CHINA POST GROUP) 

26. 国家能源投资集团（CHINA ENERGY INVESTMENT) 

27. 中国南方电网有限责任公司（CHINA SOUTHERN POWER GRID) 

28. 中国五矿集团有限公司（CHINA MINMETALS) 
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29. 正威国际集团（AMER INTERNATIONAL GROUP) 

30. 中国人民保险集团股份有限公司（PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 

31. 北京汽车集团（BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 

32. 中粮集团有限公司（COFCO) 

33. 中国中信集团有限公司（CITIC GROUP) 

34. 中国恒大集团（CHINA EVERGRANDE GROUP) 

35. 京东集团（JD.COM) 

36. 中国兵器工业集团公司（CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 

37. 中国电信集团公司（CHINA TELECOMMUNICATIONS) 

38. 中国化工集团公司（CHEMCHINA) 

39. 中国宝武钢铁集团（CHINA BAOWU STEEL GROUP) 

40. 交通银行（BANK OF COMMUNICATIONS) 

41. 中国航空工业集团公司（AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 

42. 中国电力建设集团有限公司（POWERCHINA) 

43. 中国医药集团（SINOPHARM) 

44. 碧桂园控股有限公司（COUNTRY GARDEN HOLDINGS) 

45. 恒力集团（HENGLI GROUP) 

46. 阿里巴巴集团（ALIBABA GROUP HOLDING) 

47. 招商银行（CHINA MERCHANTS BANK) 

48. 广州汽车工业集团（GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) 

49. 中国太平洋保险（集团）公司（CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 

50. 绿地控股集团有限公司（GREENLAND HOLDING GROUP) 
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Anexo 2: Lista de empresas portuguesas 

1. Petroleos De Portugal-Petrogal 

2. Pingo-Doce - Distribuição Alimentar 

3. Modelo Continente Hipermercados 

4. Edp Serviço Universal 

5. Edp Distribuição - Energia 

6. Galp - Gás Natural 

7. Edp - Energias De Portugal 

8. Transportes Aéreos Portugueses 

9. Meo - Serviços De Comunicações E Multimédia 

10. Edp Comercial - Comercialização De Energia 

11. Saipem (Portugal) - Comércio Maritimo 

12. Repsol Portuguesa 

13. Volkswagen Autoeuropa 

14. Bp Portugal - Comércio De Combustíveis E Lubrificantes 

15. Auchan Portugal Hipermercados 

16. Edp - Gestão Da Produção De Energia 

17. The Navigator Company 

18. Cepsa - Portuguesa Petróleos 

19. Nos Comunicações 

20. Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais 

21. Endesa Energia - Sucursal Portugal 

22. Continental Mabor - Indústria De Pneus 

23. Repsol Polímeros 

24. Lactogal - Produtos Alimentares 

25. Recheio - Cash And Carry 

26. Dia Portugal - Supermercados 

27. Itmp Alimentar 

28. Worten - Equipamentos Para O Lar 
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29. Mota-Engil Engenharia E Construção África 

30. Teixeira Duarte - Engenharia E Construções 

31. Ctt - Correios De Portugal 

32. Reagro - Importação E Exportação 

33. Alcapetro - Petróleos E Derivados 

34. Sn Seixal - Siderurgia Nacional 

35. Continente Hipermercados 

36. Na - Netjets Aviation 

37. Siva - Sociedade De Importação De Veículos Automóveis 

38. Mercedes Benz Portugal 

39. Brisa - Concessão Rodoviária 

40. Prio Energy 

41. Peugeot Citroen Automóveis Portugal 

42. Ana - Aeroportos De Portugal 

43. Nestlé Portugal 

44. Delphi Automotive Systems - Portugal 

45. Unicer - Bebidas （passa a Super Bock Grupo) 

46. Bosch Car Multimédia Portugal 

47. Soporcel - Sociedade Portuguesa De Papel（passa a The Navigator Company） 

48. Enercon Gmbh - Sucursal Em Portugal 

49. El Corte Inglês - Grandes Armazéns 

50. Centro Hospitalar E Universitário De Coimbra E.P.E. 
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Anexo 3: lista de valores mais comuns 

 

Valores China Portugal Total 

Abertura 1 3 4 

Ambição 0 6 6 

Aspiração 4 0 4 

Ciência/Tecnologia 2 1 3 

Colaboração 11 15 26 

Competência 0 6 6 

Compromisso 2 2 4 

Confiança 1 13 14 

Confidencialidade 0 2 2 

Contribuição 2 0 2 

Coragem 0 1 1 

Crença 1 0 1 

Criação de valor 4 12 16 

Desenvolvimento 2 0 2 

Desenvolvimento 

Profissional 
0 4 4 

Eficiência 8 11 19 

Empreendedorismo 2 0 2 

Esforço 17 7 24 

Estudo 2 0 2 

Ética 0 2 2 

Excelência 8 7 15 

Fiabilidade 0 3 3 

Frugalidade 0 1 1 

Gratidão 12 9 21 
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Harmonia 4 0 4 

Honestidade 25 13 38 

Humanidade 14 12 26 

Igualdade 0 2 2 

Imparcialidade 1 3 4 

Independência 0 6 6 

Informação 0 1 1 

Iniciativa 0 1 1 

Inovação 31 26 57 

Internacionalização 1 0 1 

Lealdade 3 3 6 

Moralidade 1 0 1 

Motivação 0 2 2 

Multiculturalismo/ 

Comunidade 
0 7 7 

Paixão 0 2 2 

Perfeição 2 0 2 

Permanência 2 0 2 

Persistência 0 1 1 

Positivo 0 1 1 

Pragmatismo 5 0 5 

Produtividade 0 2 2 

Proteção ambiental 3 6 9 

Prudência 10 0 10 

Qualidade 0 11 11 

Realização 4 0 4 

Recurso 1 0 1 

Resiliência/ 

Flexibilidade 
0 6 6 
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Respeito 0 10 10 

Respeito pela Lei 0 6 6 

Responsabilidade 15 12 27 

Satisfação dos clientes 0 7 7 

Segurança 0 6 6 

Serviço 4 11 15 

Simplicidade 0 3 3 

Sustentabilidade 0 23 23 

Tolerância 1 0 1 

Transparência 0 7 7 

Unidade 2 0 2 

 

 


