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Cultura e Organizações no Brasil (Texto 04) 

Fernando C. Prestes Motta – Resumo e 

comentários de Marcelo Loyola Fraga 

 

A variação cultural refere-se primordialmente aos 

hábitos e comportamentos de um grupo ou 

sociedade. Entretanto, é relativamente recente o 

estudo das formas que essas diferenças assumem 

no mundo do trabalho. Não faz muito tempo, todos 

acreditavam que regras gerais se aplicavam a 

todas as situações de administração, trabalho e 

organização, independentemente dos contextos em 

que eram encontradas. 

 

Entretanto, a grande questão que permanece se 

refere ao modo pelo qual o comportamento das 

organizações varia culturalmente. Muita pesquisa 

recente tem esse objeto e consideráveis diferenças 

têm sido encontradas nos valores, atitudes e 

comportamentos dos indivíduos no ambiente de 

trabalho, principalmente no que se refere ao 

trabalho administrativo. As situações 

administrativas são filtradas pelo conjunto de 

crenças e atitudes que cada um de nós tem. 

 

Os comportamentos de executivos e trabalhadores 

baseiam-se em crenças, atitudes e valores e, em 

certa medida, verdadeiros ciclos viciosos de 

comportamento são causados por crenças, atitudes 

e valores. 

 

Um teórico das organizações hoje clássico, 

chamado Douglas McGregor (1960), exemplificou-

nos esse padrão, quando formulou suas “Teorias X 

e Y”. Os executivos que figuram em sua “Teoria X” 

deixavam de confiar em seus subordinados, 

acreditando que os funcionários não faziam um 

bom trabalho, a não ser que fossem controlados de 

forma taylorista. É esse tipo de administrador que 

cria sistemas complexos de controle como forma de 

garantir a si próprio que os trabalhadores de fato 

se mantêm em seus postos trabalhando. Por sua 

vez, os empregados percebendo que os executivos 

deixam de confiar neles, optam pela 

irresponsabilidade, na linha do que Herbert A. 

Simon chamou de padrão mínimo de desempenho, 

que outro objetivo não tem senão atender às 

exigências do controle. Para Douglas McGregor, a 

crença do executivo, segundo a qual não é possível 

confiar aos empregados, é a causa do 

comportamento irresponsável, e este, por seu 

turno, vem reforçar a crença do administrador de 

que os trabalhadores não merecem confiança, um 

tipo de círculo vicioso e uma profecia auto-

realizada. 

 

Já a Teoria Y de McGregor vem descrever um ciclo 

mais benevolente. A confiança dos executivos em 

seus trabalhadores é a grande responsável pelas 

metas e tarefas globais sem sistemas de controle e 

supervisão cerradas. Os empregados, acreditando 

na confiança depositada, dedicam o melhor de si 

mesmos ao trabalho, independentemente de 

estarem sendo observados ou não. A presença e o 

trabalho constatados pelo administrador levam-no 

a tornar-se cada vez mais convencido de que pode 

confiar neles. As atitudes do executivo exercem 

influência sobre o seu próprio comportamento dos 

trabalhadores, os quais vão reforçar as atitudes e 

comportamentos iniciais do administrador. 

 

Estilos Administrativos e Culturas Nacionais 

 

Philippe d´Iribarne (1989) parece ter seguido a 

tradição da antropologia contemporânea, de Lévi-

Strauss a Geertz. Os seres humanos vivem em um 

universo de significações. Eles decodificam sem 

cessar, não apenas as palavras de seus 

semelhantes, mas também suas expressões, suas 

posturas, suas ações dos mais variados tipos, 

sempre lhes atribuindo um sentido. Ocorre da 

mesma forma com os sentidos que assumir suas 

próprias ações. Essa significação está muito longe 

de ser universal e está sempre relacionada a uma 

espécie de linguagem particular. Antes de mais 

nada, a cultura é linguagem, é código. Ela fornece 

um referencial que permite aos atores dar um 

sentido ao mundo em que vivem e a suas próprias 

ações. Ela designa, classifica, liga, coloca em 

ordem. Define os princípios de classificação que 

permitem ordenar a sociedade em grupos distintos, 

desde os grupos totêmicos até as categorias 

profissionais. Ela fornece esquemas de 

interpretação que dão sentido às dificuldades da 

existência, apresentando-as como elementos de 

uma ordem ou como fruto de sua perturbação. 
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Longe de ficar para cada um papéis dos quais não 

de pode escapar, a cultura influencia assim as 

orientações que tomam, no seio de cada interesse 

e suas convicções. 

 

Geert Hofstede (1984) produziu resultados de 

pesquisa que vieram corroborar e integrar outros 

anteriores obtidos por pesquisadores diversos, 

entre os quais André Laurent. Quarenta países 

constituem objeto de estudo de Hofstede. 

Posteriormente, esse número foi ampliado para 60, 

dando conta de culturas ocidentais e orientais. 

Foram pesquisados 160 mil executivos, bem como 

empregados, de uma grande corporação 

multinacional norte-americana. Hofstede, tanto 

como Laurent, encontrou significativas diferenças 

tanto no que se refere a comportamento, quanto 

no que se refere a atitudes de empregados e 

executivos de diferentes países, todos trabalhando 

para uma mesma multinacional, sendo que tais 

diferenças se mostraram consistentes no tempo. A 

descoberta mais importante de Hofestede refere-se 

à importância da cultura nacional na explicação das 

diferenças em atitudes e valores em relação ao 

trabalho. Normalmente, outros fatores eram tidos 

como mais importantes como, posição na 

organização, profissão, idade ou gênero. Tentando 

fazer um sumário das diferenças mais importantes, 

é fundamental que Hofstede pôde descobrir que 

tanto administradores, quanto funcionários e 

operários podem ser situados aos longo das quatro 

dimensões básicas: individualismo e coletivismo, 

distância do poder, nível que se evita a incerteza e 

masculinidade e feminilidade. 

 

Fala-se em individualismo, nas situações em que 

as pessoas se definem como indivíduo, o que 

implica redes sociais que se interligam 

difusamente, redes essas nas quais as pessoas 

tomam apenas de si próprias e daqueles que lhes 

estão mais próximos. A situação inversa, o 

coletivismo, é caracterizada por redes sociais 

profundas, nas quais as pessoas fazem distinção 

entre seus próprios grupos, que incluem parentes, 

clãs e organizações, além de outros grupos. É o 

caso em que as pessoas esperam que seus grupos 

dêem proteção a seus membros, fornecendo-lhes 

segurança em troca de lealdade. Muna (1980), em 

uma pesquisa conduzida com executivos árabes, 

encontrou como resultado que dois terços do 

pessoal pesquisado acreditava que a lealdade do 

empregado era mais importante que sua eficiência. 

 

Uma cultura japonesa é tipicamente coletivista e, 

como tal, é caracterizada pelo determinismo. Os 

japoneses acreditam que o desejo do grupo precisa 

prevalecer sobre as crenças e comportamento dos 

membros individuais. É o contrário do que ocorrer 

em uma cultura individualista como a dos Estados 

Unidos. Os norte-americanos acreditam que cada 

pessoa deve determinar suas próprias crenças e 

seus próprios comportamentos. 

 

A segunda dimensão de Hofstede, a distância do 

poder, refere-se à medida com a qual os 

participantes menos poderosos das organizações 

aceitam a distribuição desigual de poder. Quando a 

distância de poder é alta em um país, como é o 

caso das Filipinas, da Venezuela e da Índia, tanto 

superiores como subordinados têm em mente que 

passar por cima de um nível hierárquico é uma 

insubordinação. Já em países caracterizados pela 

baixa distância do poder, tais como Dinamarca e 

Israel, freqüentemente os empregados saltam 

níveis hierárquicos a fim de realizar melhor o seu 

trabalho. As empresas dos Estados Unidos e da 

Europa que negociam em países de alta distância 

do poder costumam enviar para esses países 

representantes dotados de titulação equivalente ou 

superior a seus parceiros de barganha. Nos países 

de baixa distância, são menos importantes. 

 

Já a terceira dimensão, que se refere ao nível em 

se procura evitar a incerteza, mede o incômodo 

diante de situações ambíguas, bem como a forma 

pela qual essas situações são evitadas, criando 

maior estabilidade de carreira, pondo em prática 

regras mais formalizadas, deixando de lado idéias e 

comportamentos alternativos ou desviantes e 

tomando como viáveis as verdades absolutas. 

 

Países caracterizados pelo nível elevado de busca 

de se evitar a incerteza, como Japão, Portugal e 

Grécia, apresentam como traço comum os 

empregos vitalícios. Já os países com nível de 

busca de evitar a incerteza, como Cingapura, Hong 
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Kong e Dinamarca, apresentam alta mobilidade no 

trabalho.  

 

Nos países de alta distância de poder e baixa busca 

de se evitar a incerteza, os empregados pensam ou 

tendem a pensar as organizações como famílias 

tradicionais. Como chefe de família, o pai-chefe 

protege os membros participantes tanto física como 

economicamente. Por sua vez, a família espera 

lealdade a cada um de seus membros. 

 

Finalmente, no que tange à quarta dimensão, a 

definição que Hofstede dá de masculinidade 

refere-se a medida segundo o qual valores 

dominantes na sociedade enfatizam tanto a 

assertividade quanto a aquisição de dinheiro e de 

coisas, não enfatizando particularmente as 

pessoas. Feminilidade, por sua vez, é definida 

como a medida como os valores dominantes na 

sociedade salientam os relacionamentos entre 

pessoas, a preocupação com o próximo e a 

qualidade de vida global. Segundo Hofstede, 

sociedades masculinas definem os papéis de 

gênero com muito mais rigor de que as femininas. 

No Japão, ou na Áustria, geralmente se espera que 

as mulheres permaneçam em casa e cuidem dos 

filhos. Já nos Estados Unidos, as mulheres são 

encorajadas a trabalhar e existem aspectos da 

sociedade que facilitam isso. Na Suécia, espera-se 

que as mulheres trabalhem, e quando nasce um 

filho, tanto o pai quanto a mãe podem pedir licença 

para cuidar da criança. 

 

 

Cultura e Organizações no Brasil 

 

Para Hofstede, o Brasil é uma sociedade coletivista, 

não se colocando, entretanto entre as mais 

coletivistas. O Brasil é, para Hofstede, mais 

coletivista que o Japão, país geralmente tido como 

coletivista por excelência; da mesma forma, nosso 

país é caracterizado por uma distância do poder 

muito grande, embora perca para as demais 

sociedades da América Latina, com exceção da 

Argentina.  

 

O Brasil também aparece como uma das nações 

onde é maior a busca de evitar a incerteza, mesmo 

que apareça. Nesse caso, a posição do Brasil 

mostra-se próxima da Itália. 

 

As organizações brasileiras geralmente apresentam 

uma distância de poder tão grande que parecem 

lembrar a distribuição de renda nacional e o 

passado escravocrata. A forma como trabalhadores 

e executivos são tratados parece, de um lado, 

basear-se em controles do tipo masculino, o uso da 

autoridade, e, de outro, em controle de tipo 

feminino, o uso da sedução. 

 

Inicialmente pensado como economia de extração, 

o Brasil, 500 anos depois, exibe traços da lógica 

que a acompanha, na exploração de produtos 

internos das organizações, inclusive os humanos, 

na exploração do consumidor, do meio ambiente e 

no desperdício generalizado.  

 

A base da cultura brasileira é o engenho, é o 

binômio casa grade e senzala. O senhor do 

engenho era um senhor absoluto em seus 

domínios. Cabia a ele administrar suas terras, sua 

família e seus escravos. A distância social era a 

contrapartida da proximidade física. A ambigüidade 

das relações sociais era inevitável, na descrição 

magistral de Gilberto Freyre (1981). 

 

Na colônia, as capitanias precisavam ser 

administradas de acordo com os interesses dos 

senhores e não apenas vagamente subordinadas ao 

governo central. As relações pessoais contavam 

mais que as impessoais, o Estado não se formava 

sobre as famílias, como deixa claro Sérgio Buarque 

de Holanda (1989). Ainda no Segundo Império, por 

exemplo, os artistas que iam para a Academia 

Nacional de Belas Artes eram indicados por 

“notáveis”, geralmente proprietários de terras. 

 

A distância social entre senhores e escravos era tão 

grande que parece sugerir um caminho de 

exploração para a indiferença que a classe 

dominante atualmente demonstra pelos miseráveis, 

que não parecem considerados indivíduos, ao 

contrário do que ocorre em outros países, nos 

quais a noção de igualdade é mais forte. 
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A formação de um mercado, com base na abertura 

dos portos, a consolidação da economia 

competitiva e a entrada do país no capitalismo 

monopolista, depois da Segunda Guerra Mundial, 

dão força à burguesia e acabam por instalar no 

país muitas empresas multinacionais, que em 

conjunto com alguns grupos semi-nacionais, além 

de algumas empresas públicas, começam a dar 

forma a uma tecnocracia local, de orientação 

bastante internacionalizante em seus valores e 

comportamentos. Assim mesmo os traços básicos 

brasileiros estão presentes. 

 

Uma classe dominante com traços de burguesia e 

tecnocracia apresenta valores e comportamentos 

de pretensa aristocracia de senhores de engenho. 

De modo geral, os valores democráticos não são 

muito fortes no âmbito das organizações. 

Entretanto, não é democracia, mas também não é 

autocracia. Trata-se de algo intermediário, 

ambíguo, como muitos traços da cultura brasileira. 

 

 A ambigüidade favorece os caminhos alternativos, 

que incluem a criatividade e a inovação, mas 

também a descoberta e o cultivo do “padrinho”, o 

apelo às relações sociais informais como forma de 

reasseguramento, o uso do “jeitinho” que surge no 

plano da lei. Leis descoladas das práticas sociais 

precisam ser contornadas. Os “padrinhos” das 

organizações são os “despachantes” que cobram 

pouco, ou nem cobram e que abrem caminhos... 

(DaMatta, 1983) 

 

A sociedade brasileira tende a ser mais nepotista 

no provimento de cargos ou de lugares nas 

organizações e no mercado de trabalho em geral. 

 

Quando procuramos construir uma rede de relações 

sociais pessoais em nosso mundo do trabalho, 

estamos levando para o âmbito da racionalidade 

instrumental, para o terreno dos indivíduos, um 

pouco da racionalidade substantiva e da afetividade 

do mundo de nossa casa, o terreno das pessoas. 

Personalizando as relações, sentimo-nos mais 

seguros e colocamos em ação diversos mecanismos 

de defesa do ego, tais como identificação, projeção 

e outros. 

 

O “jeitinho brasileiro” é uma prática cordial que 

implica personalizar relações por meio da 

descoberta de um time de futebol comum ou de 

uma cidade natal comum, ou ainda de um interesse 

comum qualquer. É diferente da arrogância em 

apelar para um status mais alto de um parente ou 

de um conhecido importante (“O sabe com quem 

está falando?” enfatizado por Roberto DaMatta). 

Porém, as duas coisas são freqüentes no Brasil e, 

por vezes aparecem habilmente combinadas. O 

“jeitinho” está próximo da malandragem, mas as 

duas coisas são diferentes. A malandragem implica 

predisposição para tirar vantagem, passar para trás 

e, eventualmente enganar, o que o “jeitinho” não 

tem. A palavra malandragem é especialmente 

imprecisa e ambígua. É malandro o que se passa 

por amigo, é malandro o sedutor, é malandro o que 

bate carteira e é malandro o que engana pela lábia 

ou por qualquer outro subterfúgio. Existe tanto 

malandro maltrapilho como malandro de terno e 

gravata. O malandro brasileiro foi consagrado por 

Walt Disney na figura do Zé Carioca. 

Evidentemente algumas formas de corrupção são 

formas de malandragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


