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Traços brasileiros – para uma análise 

organizacional (Texto 05) 

Alexandre Borges de Freitas – Resumo e 

comentários de Marcelo Loyola Fraga 

 

Este artigo tem por objetivo propiciar um suporte 

instrumental para a análise das culturas 

organizacionais sob o prisma da cultura brasileira. 

Este suporte, apresentado por meio de “traços 

culturais” brasileiros, foi estruturado com base em 

analistas diversos, mas também complementares 

de nossa cultura, visando, desse modo, a um olhar 

de cima sobre o todo, uma visão integrada do que 

somos. 

 

No mundo gerencial, a influência da cultura 

nacional sobre a cultura organizacional adquire 

maior relevância, por exemplo, quando se analisam 

os modelos de gestão importados que, 

freqüentemente, são implementados em nossas 

organizações ou trazidos pelas multinacionais. Por 

esses modelos e práticas gerenciais serem 

concebidos em suas culturas natais, muitas vezes 

trazem pressupostos e valores culturais diferentes 

e até conflitantes com os nossos. Como muitos 

deles pressupõem mudança significativa nas 

organizações, mexem, por uma reação natural de 

autodefesa, com valores e pressupostos culturais e 

indivíduos e de sua organização. Muitos desses 

modelos e práticas gerenciais, portanto, podem 

fracassar ou ser tímidos em seus resultados, 

justamente por não terem respaldo de alguns 

traços básicos de nossa cultura. 

 

Assim, organizações têm descoberto que novas 

estratégias e práticas gerenciais têm sentido do 

ponto de vista financeiro ou mercadológico, mas 

não podem implementar estas estratégias porque 

requerem pressupostos e valores muito diferentes 

daqueles pertencentes à cultura organizacional 

vigente. Cada vez mais, reconhecem que seu 

sucesso não depende apenas de mudanças nas 

estruturas da organização, como padrões de 

autoridade, divisão do trabalho, métodos de 

controle, formas de comunicação interna etc., mas 

fundamentalmente das mudanças em atitudes e 

percepções de seus indivíduos. Por sua vez, formas 

de agir e perceber são representações de 

pressupostos e valores culturais de uma 

organização. Nessa linha, se desejamos uma 

mudança efetiva, devemos centrar-nos nos 

pressupostos básicos dessa cultura organizacional 

e, para isso, devemos entender suas origens e 

raízes. 

 

Cultura nacional e “traços nacionais” 

 

Como definir traços nacionais em um país que mais 

parece ser um caos cultural? 

 

Realmente, este Brasil heterogêneo e muitas vezes 

contraditório que encontramos em nossas 

organizações faz com que qualquer análise cultural 

tenda a ser extremamente diversificada em suas 

abordagens e formas. 

 

Neste artigo o autor propõe entender essa 

diversidade de estudos e abordagens sobre cultura 

brasileira, seguindo um modelo que propõe a 

integração de dois grupos distintos de autores e 

pensadores do Brasil: De um lado Gilberto Freyre 

(1996) e Caio Prado Jr. (1969) centram a sua 

análise numa análise etnológica e histórica das 

raízes de nossa cultura. Por outro lado, um 

segundo grupo concentra obras de autores como 

Roberto DaMatta (1985) e Lívia Barbosa (1999), 

por exemplo, que investem em uma reflexão mais 

atual de nosso Brasil; uma análise mais voltada 

para a compreensão de valores, crenças costumes 

e atitudes presentes em nosso cotidiano social e 

individual. Um perfil de nossa cultura. 

 

Cultura nacional e cultura organizacional 

 

Existem diversos autores que abordam a relação da 

cultura nacional com a cultura organizacional. 

Segundo Edgar Schein (1987), culturas nacionais, 

subculturas, assim como culturas organizacionais, 

são formadas por pressupostos básicos, artefatos 

visíveis e outros conjuntos simbólicos. São esses 

pressupostos básicos que criam os valores de 

nosso cotidiano. Enquanto os pressupostos básicos 

são pré-conscientes e tidos como certos, os valores 

são conscientes. Nas organizações, esses valores 

contribuem para criar parâmetros de como pensar, 

sentir e agir; por isso, desempenham papel 



 2 

fundamental para o sucesso das organizações. Na 

verdade, esses valores cristalizam-se em artefatos 

e criações, aspectos visíveis em nosso dia-a-dia, 

porém dificilmente decifráveis. Nesse sentido, as 

organizações são parte de uma sociedade e, 

portanto, parte de sua cultura. Elas são subculturas 

de uma sociedade. 

 

As representações e comportamentos emanados de 

valores, crenças e mitos valorizados na cultura de 

uma organização são reforçados e formados 

dialeticamente com suas estruturas formais, suas 

inter-relações vividas em seu dia-a-dia e tudo 

aquilo de concreto que compõe o mundo material 

da organização. Por sua vez, tais elementos 

materiais organizacionais estão profundamente 

enraizados na história e na formação etnológica da 

cultura nacional que os engendram.  

 

É preciso frisar que não cabe aqui discorrer sobre 

quão é o móvel de influência da cultura nacional 

sobre cada organização, ou qual é o método ideal 

para se analisar esta relação. Indiscutivelmente, 

cada organização delimita uma cultura 

organizacional única, gerada e sustentada pelos 

mais diversos elementos e formas. Isso significa 

que a cultura de uma organização sofre grande 

influência de seus fundadores, líderes, de seu 

processo histórico, de seu mercado. Nesse quadro, 

a cultura nacional é um dos fatores na formação da 

cultura organizacional e sua influência pode variar 

de organização para organização. 

 

Este artigo pressupõe que é possível delinear 

traços da cultura nacional que podem ser 

encontrados na grande parte de nossas 

organizações. Se não todos, certamente alguns 

desses estarão presentes em maior ou menor grau 

no cotidiano de cada uma delas. 

 

Raízes Brasileiras: “plural mas não caótico” 

 

Híbrida desde o início, a sociedade brasileira 

incorporou o traço português da miscigenação. 

Sem a existência de restrições e devido à escassez 

de mulheres brancas, nosso colonizador logo se 

misturou à índia recém-batizada, transformando-a 

em mãe e esposa das primeiras famílias brasileiras. 

Com o início da escravidão, misturou-se ao negro, 

completando assim o “triângulo racial”. 

 

Quando aceitamos que o Brasil foi feito de negros, 

brancos e índios, ou do chamado “triângulo racial”, 

poderíamos entender que fomos formados 

igualmente por essas três raças (DaMatta, 1985). 

Na verdade, se assumíssemos essa premissa, 

estaríamos deixando de considerar as interações 

que efetivamente essas raças tiveram. Por menos 

sedutoras que possa parecer a alguns de nossos 

patriotas, os portugueses impuseram aqui seu 

modo de produção, suas estruturas sociais e seu 

rígido sistema de valores, como constatou Sérgio 

Buarque de Holanda (1984) “Podemos dizer que de 

lá (Portugal) nos veio a forma atual de nossa 

cultura, o resto foi matéria que se sujeitou bem ou 

mal a essa forma.” 

 

Não há como negar as influências africanas (nos 

sabores e gostos culinários e nas crenças 

religiosas) e indígenas (nas relações de família e na 

magia). Contudo, foi o colonizador português que 

mais contribuiu para sermos o que somos hoje e, 

portanto, é justamente nele que precisamos 

centrar a discussão das raízes formadoras de 

nossos traços. 

 

Por ser híbrida em sua formação e, mais 

recentemente, ter assimilado culturas imigrantes 

diversas (italianos, alemães, sírios, libaneses, 

judeus de origens diversas, japoneses, coreanos 

etc.), a sociedade brasileira pode dar certa 

impressão de que vive em um país de imenso caos 

cultural. Se ainda somarmos nossas diferenças 

regionais, vamos ter a sensação que o Brasil é um 

país composto por vários países de culturas 

próprias. Jorge Amado, dando seu depoimento 

sobre as populações do Norte e do Sul constatou: 

“O Norte parece muito mais lírico e misterioso, o 

Sul mais vertiginoso e progressista.”. No Centro-

Sul, o paulista é conhecido por sua discrição e 

reserva, com uma tendência à ação e ao espírito 

empreendedor. O mineiro, desconfiado e 

dissimulado, é visto como prudente e possuidor de 

grande plasticidade. Seu bom sendo nas atitudes 

moderadas e conciliatórias tornou-se famoso. O 

carioca, com um bom humor que beira a 
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irreverência, tem a imagem de possuir um gosto 

apurado pelo bem-estar e pelos prazeres da vida. 

Temos ainda os impactos desiguais da urbanização 

e da industrialização alterando as formações de 

mentalidade, tendendo a acentuar as diferenças 

regionais entre o Norte e o Sul, o Leste e o Oeste 

do País (Azevedo, 1958). 

 

No entanto, parece haver unidade orgânica, um 

núcleo central, durável ainda que móvel, que pouco 

ou muito lentamente se modifica. É nesta unidade 

que se reconhece o gênio da nação, a alma de um 

povo, explicando suas tendências e aspirações. 

Como Alfredo Bosi (1987) definiu: “Plural, mas não 

caótico”. É nesta unidade, nesta alma, que os 

traços brasileiros sumarizados neste artigo vão 

centrar-se. 

 

Mas antes de entrarmos nos traços brasileiros, é 

preciso rever nossas raízes lusitanas, que serão o 

“pano de fundo” para a compreensão desses 

traços. 

 

Nossas raízes lusitanas 

 

Muitas vezes, culpamos nosso colonizador por 

vários de nossos insucessos e crises atuais. 

Presenciamos freqüentemente exclamações como – 

“Que pena que não foram os holandeses ou 

franceses que ficaram por aqui...”. 

Independentemente de nosso colonizador ser o 

culpado ou não de nossos problemas, veremos que 

muitas de nossas virtudes e traços tipicamente 

brasileiros tiveram seu embrião no povo português 

e que, depois, tal embrião foi aqui “temperado” 

com o índio e com o negro. Posteriormente, 

acresceu-se à mistura a figura do imigrante 

europeu. Por isso, a boa compreensão desse 

caráter português funciona como “pano de fundo” 

fundamental para o entendimento dos traços 

brasileiros apresentados. 

 

Predisposto por sua situação geográfica, Portugal 

foi um país que se formou entre a África e a 

Europa. Em sua localização de trânsito que 

propiciava o contato com vários povos e culturas. 

Assim, Portugal não acusa em seu passado étnico e 

social nenhum predomínio exclusivo de raça; ao 

contrário, desenvolveu-se por intensa circulação 

tanto vertical como horizontal de raças das mais 

diversas procedências. Tanto mouros do norte da 

África como judeus misturaram-se livremente na 

sociedade portuguesa. Essa baixa consciência de 

uma raça puramente portuguesa possibilitou que, 

também aqui no Brasil, fôssemos receptíveis a 

outras raças. Na época de nossa colonização, a 

única restrição existente era a pureza da fé, não a 

diferença de raça: nada que não pudesse curar os 

hereges de um rápido batismo. 

 

Formou-se, no Brasil, o caráter de um povo 

formado entre duas culturas, a européia e a 

africana, fazendo do português um regime de 

influências que se alternam, se equilibram ou se 

hostilizam. É com base nesse caráter português, 

marcado pela plasticidade, flexibilidade, 

antagonismos e contrastes, que se compreende a 

cultura que caracterizou a colonização do Brasil e a 

formação da sociedade brasileira, ainda hoje 

marcada por seus antagonismos. 

 

Traços brasileiros para uma análise 

organizacional 

 

Voltemos então ao nosso projeto de sumarizar os 

“traços brasileiros” mais nitidamente influentes no 

âmbito organizacional. 

 

Traço Características 

1. Hierarquia - Tendência à centralização do poder dentro 

dos grupos sociais. 

- Distanciamento nas relações entre 

diferentes grupos sociais. 

- Passividade e aceitação dos grupos 

inferiores. 

2. Personalismo - Sociedade baseada em relações pessoais. 

- Busca de proximidade e afeto nas 

relações. 

- Paternalismo: domínio moral e econômico. 

3. Malandragem - Flexibilidade e adaptabilidade como meio 

de navegação social. 

- Jeitinho 

4. Sensualismo - Gosto pelo sensual e pelo exótico nas 

relações sociais. 

5. Aventureiro - Mais sonhador do que disciplinado. 

- Tendência à aversão ao trabalho manual 

ou metódico. 
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1. Hierarquia 

 

O início das nossas relações sociais não advém de 

formas anteriores de sociabilidade, em que grupos 

humanos se estruturam em classes opostas, que 

negociam mínimas condições para seu 

relacionamento, visando atender às suas 

necessidades. Surge com base na força de trabalho 

do escravo, ordenado e reprimido, separado e 

calado, gerando uma estratificação social e rígida 

hierarquização de seus atores, estabelecendo uma 

distância quase infinita entre senhores e escravos. 

 

Por outro lado, o núcleo do sistema agrário no 

Brasil foi a família patriarcal. Foi ela a grande 

colonizadora do Brasil, que estabeleceu um poder 

aristocrático e virtualmente ilimitado. Centralizando 

o poder na figura do patriarca (o que ajudou a dar 

origem a nossos elementos machistas), a família 

colonial forneceu a idéia da normalidade do poder, 

da respeitabilidade e da obediência irrestrita. Essa 

organização, compacta e única, representante de 

uma minoria social, fez prevalecer as preferências 

por laços afetivos, e não deixa de marcar nossa 

sociedade, nossa vida pública e todas as nossas 

atividades. 

 

Como resultado, a família patriarcal nos forneceu o 

grande modelo moral, quase inflexível, que regula 

as relações entre governantes e governados, 

definindo normas de dominação, conferindo a 

centralização do poder nas mãos dos governantes e 

a subordinação aos governados. 

 

2. Personalismo 

 

Na sociedade norte-americana, o intermediário 

representa tudo o que deve ser excluído da 

realidade social. Tentou-se lá, dessa maneira, 

eliminar todos os tipos de leis implícitas que 

pudessem dar margem a julgamentos que 

privilegiassem determinada classe ou indivíduo. 

Nos Estados Unidos, o grande propagador do 

capitalismo, a idéia de comunidade está fundada na 

homogeneidade e igualdade de todos os seus 

membros. Nessa sociedade baseada em indivíduos 

livres, em que é estimulada a competição, o 

trabalho é desvinculado moralmente de quem o 

oferece (DaMatta, 1986). No Brasil, ao contrário, a 

relação senhor-escravo e a dominação patriarcal 

minaram os próprios fundamentos da vida moral, 

política e institucional de nossa sociedade. A noção 

de individualismo nasce a partir da vontade do 

senhor ou do chefe, impondo-se de cima para 

baixo. O núcleo familiar centrado na figura do 

patriarca é dirigido por princípios de laços de 

sangue e de coração. Por conseguinte, nossa 

unidade básica não está baseada no indivíduo, mas 

na relação. O que vale aqui não é a figura do 

cidadão, mas a malha de relações estabelecidas 

por pessoas, famílias e grupos de parentes e 

amigos. A relação perverte e cria variações da 

cidadania, hierarquizando e criando níveis de 

proximidades do centro do poder (DaMatta, 1985) 

 

Nossa unidade básica baseada na relação 

ultrapassa a esfera do social para contaminar 

nossas esferas políticas e jurídicas. 

Institucionalizou-se em nossas leis um complexo 

conjunto de gradações e intermediações que 

privilegiam indivíduos segundo critérios que variam 

de acordo com suas relações. Fica evidente que no 

Brasil a obediência total às leis representa um 

grande anonimato de inferioridade nesse 

emaranhado de relações e privilégios. Ser amigo ou 

parente de fulano pode ser mais importante que a 

própria lei. (Você já deve ter ouvido falar em “Para 

os amigos tudo, para os inimigos a lei!”). É muito 

comum escutarmos: “Você sabe com quem está 

falando?” Apesar de esta pergunta conter forte teor 

de hierarquia e autoritarismo, também reflete uma 

sociedade relacional (DaMatta, 1985). 

 

Todos sabemos que na esfera política brasileira, 

muitas vezes, a escolha de pessoas que irão 

exercer funções públicas faz-se de acordo com 

critérios de relações pessoais e não de suas 

capacidade. 

 

Por sermos uma sociedade baseada em relações, 

desenvolvemos necessidade de tornar nossos 

relacionamentos mais próximos e afetuosos. Os 

brasileiros são conhecidos pelo seu calor humano 

no tratamento pessoal. Evitamos ao extremo as 

soluções violentas, preferimos a conciliação, a 

amizade. Os estrangeiros que nos visitam, se 
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sentem entre nós quase que em sua pátria. Somos 

definidos como um povo acolhedor, hospitaleiro e 

generoso no afeto. Ao cumprimentarmos pessoas 

que fazem parte da nossa rede de relações, não 

economizamos beijos e abraços apertados, o que 

pode parecer absurdo para muitas culturas: no 

Brasil, se um homem é apresentado a uma mulher 

que não conhece, provavelmente dará um beijo no 

rosto para selar a apresentação. Parece que temos 

um horror às distâncias e um desejo contínuo de 

estabelecer um mínimo de intimidade. Buscamos, 

nas relações que deveriam supostamente ser 

cobertas por rigores e formalismos, um núcleo 

familiar, um elo pessoal. 

 

Entre as raízes desse comportamento, há o fato de 

todo brasileiro trazer em sua alma, quando não em 

seu corpo, a influência direta ou vaga do africano. 

Na ternura, na bondade, no catolicismo humanista 

em que se deliciam nossos sentidos, o negro 

contribui para formar nossos traços tão brasileiros 

de efetividade e intimismos (Freyre, 1966). 

 

Nas relações de dominação patriarcal colonial, o 

senhor deixa de ser apenas um detentor do 

trabalho físico: ele é também dono e até 

responsável moral pelo escravo. Muito dessa 

relação patriarcal sobreviveu em nossas relações 

de trabalho atuais. Misturamos uma relação 

puramente econômica com laços pessoais e de 

amizade. O “patrão”, ao dominar seu trabalho 

oferecendo o emprego, também domina suas 

aspirações e reivindicações, pois apela para a 

moralidade das relações (DaMatta, 1986). Ao 

estabelecer uma relação de confiança, protege-o 

como seu filho e, com o empregado na mão, 

controla-o. Por sua vez, o empregado, ao sentir-se 

protegido, retribui com lealdade a seu superior. 

Tudo isso confunde o empregado e permite exercer 

duplo controle da situação. É nesse ponto que 

fechamos o cerco daquilo que chamamos de 

relação paternalista, tão comumente encontrada 

em nossas organizações. Uma relação em que o pai 

(superior), ao mesmo tempo que controla o 

subordinado e o ordena (relação econômica), 

também, agrada-o e protege-o. 

 

 

3. Malandragem 

 

Já vimos que, como uma sociedade hierarquizada, 

somos marcados pelas desigualdades e múltiplas 

gradações sociais. Esse tratamento não igualitário 

dos indivíduos possibilitou um modo de navegação 

social baseado nas relações, ou seja, em laços de 

família e amizade. Em nossa sociedade, o indivíduo 

é frequentemente reconhecido e valorizado em 

função da sua rede de relações interpessoais. 

Assim, quando deparamos com leis ou situações 

universais e homogêneas que ignoram nossas 

pessoalidades, apelamos para relações e para 

intimidade. Tentamos criar uma saída intermediária 

para impasse entre o impessoal e o pessoal 

(DaMatta, 1983). 

 

Para tais situações, é como se buscássemos a 

invocação de algum ponto em comum que gere um 

mínimo de identificação pessoal, um ponto de 

relação. Mesmo não conhecendo o outro lado ou a 

outra pessoa, tentamos criar uma referência 

comum a ambos, um elo pessoal que estimule este 

outro lado a realizar aquilo que desejamos. Aqui 

vale tudo para conseguir o que se quer: tentamos 

identificar-nos por meio de nossos gostos, 

regionalismos, ou até mesmo se for preciso, de um 

time de futebol, ou de um sorriso intencional. Aqui, 

o importante é que o outro lado compre a sua 

idéia.  

 

Enquanto em outras nações (por exemplo, nos 

Estados Unidos) a possibilidade de existir um 

intermediário entre o certo e o errado é totalmente 

repudiada pela sociedade e pelas leis. No Brasil, 

entre o “pode” e o “não pode” buscamos um 

caminho intermediário no famoso “jeitinho”. Como 

um estilo de vida originalmente brasileiro de se 

relacionar socialmente, o jeitinho é mais que um 

modo de viver, é uma forma de sobreviver. É agir 

com sensibilidade, inteligência e simpatia para 

relacionar o impessoal e o pessoal (DaMatta, 

1986). 

 

O malandro, portanto, seria um mestre na arte do 

“jeitinho”. Apesar de no Brasil o malandro também 

ter caráter pejorativo e até criminal, falamos aqui 

daquele outro malandro, aquele que é valorizado e 
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incentivado. Nesse sentido, o malandro é o sujeito 

esperto, que dificilmente é enganado. Sendo 

flexível, consegue adaptar-se às mais diversas 

situações, saindo-se quase sempre bem nas 

ocasiões difíceis. Um malandro é aquele que, por 

ser dinâmico é ativo, busca soluções criativas e 

inovadoras. Tem sensibilidade para se relacionar, 

captando com boa precisão o perfil psicológico das 

pessoas e as características da situação. 

 

Parece-nos que o Brasil é uma escola de 

malandros. Somos conhecidos fora do país por 

nossa capacidade de adaptação, por buscarmos 

soluções originais e por sermos dinâmicos e 

flexíveis. Inconscientemente, cada um de nós 

adquire um pouco desse caráter, e em diferentes 

níveis sabemos que a relação é um dos caminhos 

para o sucesso, seja ele pessoal seja profissional. 

Sabemos que para tudo há um jeitinho, basta um 

pouco de tato que as coisas resolvem. 

 

4. Sensualismo 

 

Não raro o brasileiro coloca boa dose de 

sensualismo em suas relações como modo de 

navegação social, como maneira de obter o que 

deseja mais facilmente. Gostamos do contato 

próximo, de pele, das falas carinhosas e dos 

olhares atravessados. Nossos bate-papos e 

conversas cotidianas conservam em suas 

entrelinhas certo teor de malícia, de sensualismo. 

Parece que tudo isso dá graça e gosto à vida. 

Apesar de na maior parte do ano nos contentarmos 

com certa restrição à nossa tendência ao 

sensualismo, sabemos que podemos atingir o auge 

no carnaval, quando mais livremente podemos 

expressar nossos desejos. 

 

5. Aventureiro 

 

O brasileiro busca limitar seu foco a perspectivas 

de proveito material que dêem retorno a curto 

prazo. Nos projetos ambiciosos, quando surge um 

obstáculo, sabemos transformar esses obstáculos 

em trampolim: tudo, é claro, respeitando-se a “lei” 

num mínimo esforço. O brasileiro se apega 

gostosamente à ociosidade. Preferimos deixar o 

metódico e o trabalho para depois, ou como 

dizemos – “deixa para amanhã!” Macunaíma, nosso 

filho da terra, já dizia – “Ai que preguiça!” 

 

Conclusões 

 

Neste novo cenário global, assistimos cada vez 

mais as organizações brasileiras em busca da 

excelência contínua. De um lado, práticas 

gerenciais herdadas do passado parecem perder 

espaço em um mundo que exige padrões globais 

de eficiência. Por outro, os modelos importados 

podem esbarrar em alguns dos traços básicos de 

nossa cultura. A busca pela eficiência e 

modernização tem mostrado que há necessidade 

de mudanças. 

 

Mudanças, entretanto, pressupõem auto-análise. 

Se as organizações ambicionam a mudança, é 

necessário que conheçam os traços de nossa 

cultura que irão impor restrições e aqueles que 

fortalecerão o processo de transformação. 

 

Assim, a análise de nossa cultura contribui para 

gerenciar mudanças nas organizações. Para 

analisar a cultura, é necessário que recorramos a 

nossas origens, a nosso desenvolvimento e a um 

perfil de como somos hoje. 

 

Por muito tempo o espetáculo de raças foi 

considerado extremamente negativo para a 

formação de nossa raça. No entanto, é nesta 

mistura, neste intermediário, legitimado em nossa 

própria pele, que se revela a capacidade de 

trabalhar o ambíguo como positivo, de transformar 

problemas em oportunidades, de criar novas 

soluções para novas situações. 

 


