
 

 
 
 
 

H A N  N A  K I M  
 

 
 

R E S T R I Ç Õ E S  I M P O S T A S  P E L A  
C U L T U R A  B R A S I L E I R A :  

As dificuldades enfrentadas pelas empresas estrangeiras, 

no processo de entrada no mercado brasileiro. 
 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

R E S T R I Ç Õ E S  I M P O S T A S  P E L A  
C U L T U R A  B R A S I L E I R A :  

As dificuldades enfrentadas pelas empresas estrangeiras, 

no processo de entrada no mercado brasileiro. 
 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora: 
 
Prof. Orientador: Fernando C. Prestes Motta 

Prof. Afrânio Mendes Catani 

Prof. Ricardo Rocha Brito Bresler 

 
 



 3 

F U N D A Ç Ã O  G E T U L I O  VA R G A S  
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

H A N  N A  K I M  

 

 
R E S T R I Ç Õ E S  I M P O S T A S  P E L A  

C U L T U R A  B R A S I L E I R A :  
As dificuldades enfrentadas pelas empresas estrangeiras, 

no processo de entrada no mercado brasileiro. 
 

 

 

Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV. 

Área de Concentração: Organizações, 

Recursos Humanos e Planejamento, como 

requisito para obtenção de título de mestre 

em Administração. 

 

Orientador : Prof. Fernando C. Prestes Motta  

 

 

SÃO PAULO 

2003 



 4 
KIM, Han Na.  Restrições impostas pela Cultura Brasileira: As
dificuldades enfrentadas pelas empresas estrangeiras, no processo
de entrada no mercado brasileiro. São Paulo: EAESP/FGV, 2003, 149

p. (Dissertação de Mestrado apresentada ao Curso de Pós-Graduação

da EAESP/FGV, Área de Concentração: Organizações, Recursos

Humanos e Planejamento). 

 

Resumo: Estudo dos traços culturais brasileiros num ambiente de

competição internacional. Analisa a reação cultural dos trabalhadores

brasileiros, que atuam em uma Multinacional Coreana, Aborda vários

conceitos fundamentais para a compreensão dessa interação cultural,

tais como a Cultura Brasileira, a Globalização e os Fatores de

Competitividade Internacional.  
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I - Introdução 

 

I.1 –  O Porquê deste Trabalho 

 

Entre os coreanos que vivem no Brasil, sejam permanentes ou 

expatriados a serviço das multinacionais, há uma frase muito usada para 

justificar os erros e os insucessos iniciais das atividades econômicas: “Aqui, 

Brasil”. Essa frase contém uma série de significações, visto que a aceitação 

dessa justificativa é imediata, sem contestação adicional, por parte de quem a 

recebe.  

A frase “Aqui, Brasil”, em geral, significa a falta de infra-estrutura, 

de recursos físicos e humanos que os ingressantes ao mercado brasileiro 

enfrentam. Muitas vezes, é também usada referindo-se a algum traço 

tipicamente brasileiro, que dificulta a obtenção do resultado esperado.   

Transportando a situação para o âmbito empresarial, esta frase 

poderia estar apontando para um problema sério : Alguns traços culturais 

brasileiros poderiam ser entraves para se alcançar um desenvolvimento 

econômico acelerado? Caso esta afirmação seja positiva, o valor de um 

trabalhador brasileiro, somente pelo fato de “ser brasileiro”, poderia estar 

sofrendo uma redução, perante os demais do mercado internacional.   

 

Segundo HARRISON e HUNTINGTON (2002), há um número 

crescente de estudiosos, jornalistas, políticos e profissionais do 

desenvolvimento que estão se concentrando no papel dos valores e das 

atitudes culturais como estímulos ou obstáculos ao progresso, substituindo as 

tradicionais explicações como o colonialismo, a dependência e influências 

geográficas e climatológicas.  

Os autores dizem que houve um renascimento dos interesses em  

estudos culturais e a ênfase na cultura nas ciências sociais, caminhando para a 
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enunciação de “um novo paradigma, com base na cultura, de desenvolvimento 

e progresso humano”.  

No simpósio da Harvard Academy, “Valores Culturais e Progresso 

Humano”, realizado na American Academy of Arts and Sciences, Cambridge, 

Massachusetts, em abril de 1999, vários estudiosos abordaram o tema Cultura 

sob o prisma da competitividade. Dois grupos trataram das relações entre  

cultura e desenvolvimento econômico.   

David LANDES reafirmou a conclusão, do seu livro A riqueza e a 

pobreza das nações, de que a história do desenvolvimento econômico mostra 

ser a cultura, a principal geradora de suas diferenças. Michael PORTER, neste 

simpósio, reconheceu que a cultura influencia o desenvolvimento econômico e 

a competitividade, mas ressaltou que a globalização inclui a transmissão 

cultural que tenderá a homogeneizar a cultura e tornar mais fácil, para os 

países, superar desvantagens culturais e geográficas. Mariano GRONDONA, 

professor da Faculdade de Direito da Universidade Nacional de Buenos Aires, 

apresentou sua tipologia de culturas favoráveis e culturas resistentes ao 

desenvolvimento. Outro estudioso, Daniel ETOUNGA-MANGUELLE discutiu os 

obstáculos culturais ao desenvolvimento e à competitividade da África.  

 

Nathan GLAZER, professor emérito de Eduacação e Sociologia 

na Universidade de Harvard, mostrou que há uma “aversão a confrontar a 

cultura”,  visto que ela envolve aspectos delicados como a “alto-estima 

nacional, étnica e pessoal, ao comunicar a idéia de que algumas culturas são 

melhores do que outras, pelo menos no sentido de que fazem mais para 

promover o bem-estar humano”. 

Os estudiosos apontam que alguns valores culturais podem ser 

obstáculos fundamentais ao progresso, sendo os responsáveis pela 

intratabilidade dos problemas da pobreza e da injustiça em países do Terceiro 

Mundo. Desse modo, com a manutenção desse valores culturais, não há 

alternativa para a promoção de uma vida mais justa, próspera, plena e digna.  

Na opinião de HARRISON, há muitas pessoas de diferentes 

setores, na América Latina, que acreditam na indispensabilidade da mudança 
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cultural, promovendo essa mudança nas escolas, nas igrejas, no trabalho, na 

política. Estes estariam em busca do melhor entendimento do que existe na 

cultura que atrapalha o desenvolvimento e o que podem fazer para mudar.  

LANDES ilustra a mudança cultural através do exemplo da 

Tailândia. Este país, em resposta à cultura do crescimento e às oportunidades 

da economia, modificou espontaneamente um costume milenar, para ganhar 

mais agilidade e competitividade: o retiro espiritual budista dos jovens do sexo 

masculino costumava ser de alguns anos. Esse período de amadurecimento 

era  considerado fundamental e era condizente com o ritmo lento da atividade 

econômicae do empregos tradicionais. Atualmente, a Tailândia possui um ritmo 

acelerado na sua economia e os jovens estão se espiritualizando durante 

algumas semanas, aprendendo somente as orações e rituais para voltar para o 

mundo material. Ninguém impôs essa mudança e esta foi uma revolução e 

reavaliação dos valores que ocorreu voluntariamente. 

 

Segundo BARROS e PRATES (1996), as tentativas de unificar 

políticas econômicas em níveis macrorregionais têm esbarrado em obstáculos 

sociais e culturais no nível das nações. Com a Globalização, está ocorrendo 

um reconhecimento maior da identidade das nações. Isto ocorre porque é  

“fundamental para a sobrevivência de cada uma das sociedades reconhecer 

sua própria identidade cultural para manter relações interdependentes 

produtivas”.  

Muitos estudos já foram realizados para oferecer elementos e 

parâmetros culturais brasileiros que possam ser considerados pelos dirigentes 

nacionais em decisões de implantação de modernas formas de gerenciamento 

criadas em outros países e pelos dirigentes de multinacionais de outros países, 

para se adequarem com maior ciência à nossa cultura e obterem melhores 

resultados em sua ação gerencial¹: MOTTA e CALDAS (1997); 

VASCONCELOS (1996); BETHLEM (1989) e BARROS e PRATES (1996) 

alertam para a importância da Cultura Brasileira e afirmam que a simples 

implementação de modelos de gestão importadas traz resultados tímidos ou o 

fracasso, por estes carregarem os pressupostos e valores culturais diferentes.  

¹ HARRISON e HUNTINGTON, 2002. p. 22 
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Concordo com a opinião de que uma empresa estrangeira, para 

minimizar os conflitos e as dificuldades do início de operação no Brasil, deve   

conhecer profundamente os fatores culturais brasileiros e incluí-los como parte 

de sua estratégia de entrada no mercado. No entanto, caso existam  

características culturais que colocam o trabalhador brasileiro em menores 

condições de competitividade em relação aos demais, devem ser analisadas de 

forma a se buscar uma modificação do status quo.  

 

Neste sentido, esta Dissertação foi uma tentativa de verificar se 

alguns dos traços culturais brasileiros teriam, realmente, um caráter restritivo, 

no âmbito da Competitividade Internacional.   
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1.2 - Estrutura do Trabalho 

 

Na Parte I, foram realizadas as revisões bibliográficas de diversos conceitos, 

nas literaturas clássicas e recentes. Os conceitos selecionados para este 

trabalho já foram abordados por diversos cientistas sociais, resultando em uma 

grande quantidade de definições, que muitas vezes convergem ou divergem 

em vários pontos.  Buscou-se selecionar ou agupá-los de uma forma prática, a 

fim de  oferecer uma sustentação conceitual para a Parte II deste trabalho. 

 

No Capítulo II, encontram-se as definições de Cultura, Cultura Organizacional, 

Empresa Multinacional e Fatores de Competitividade Internacional.  Quanto à 

Cultura Brasileira, verificou-se a sua Formação e a Evolução, além de uma 

classificação dos Traços Brasileiros, resumidos em doze características mais 

citadas pelos autores.  

 

No Capítulo III, é dado uma visão geral da Cultura Coreana, o país onde o 

Grupo Samsung surgiu. Também, fizemos uma breve análise da influência 

exercida pela Samsung, na Economia Coreana, visto que este consiste no 

maior conglomerado daquele país.   

 

No Capítulo II e III, da Parte II, apresentamos um estudo de caso realizado na 

Samsung Eletrônica, subsidiária brasileira da Samsung Eletronics. Através de 

observações e entrevistas, buscou-se saber como a interação das diferentes 

Culturas acabaram formando diversas dificuldades à sua entrada no Mercado 

Brasileiro. 

 

No Capítulo IV, analisamos os Traços  Brasileiros através da Tipologia 

Cultural do GRONDONA, tentando verificar a possibilidade de caracaterísticas 

culturais afetarem a nossa Competitividade Internacional. Em Considerações 

Finais, descrevemos os fatos mais interessantes constatados por este trabalho 

e sugestões para trabalhos futuros.  
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II – Conceitos Básicos: Revisão Bibliográfica 

 

A proposta deste capítulo é realizar a Revisão Bibliográfica de 

alguns conceitos que serão abordados, em todo o percorrer deste trabalho.  

Devido à grande quantidade de definições e abordagens 

diferentes que  existem sobre os termos abaixo, foi necessário analisar e 

selecionar as definições adequadas, que possam oferecer, ao leitor, um pleno 

entendimento dos conteúdos a serem analisados,  na Parte II do trabalho.  

 

1) Cultura 

2) Cultura Brasileira  

3) Cultura Organizacional 

4) Globalização 

5) Empresa Multinacional 

6) Fatores de Competitividade    
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II.1 – Cultura : um Conceito Antropológico 

 
Cultura é um termo que, atualmente, é empregado em diversas 

áreas do saber humano: Antropologia, Agronomia, Biologia, Artes, Literatura, 

História etc. 

No entanto, nesse estudo, a palavra Cultura será empregada com 

um significado antropológico, visto que nos propusemos a analisar alguns 

pontos relacionados aos comportamentos, costumes e crenças de seres 

humanos: fatores englobados pela cultura.  

Definir o termo Cultura é uma tarefa muito árdua, pois, ela tem 

sido objeto de inúmeras definições e conceituações. Para elaborar um conceito 

básico para o nosso trabalho, vamos analisar a evolução da Antropologia 

Científica, suas principais vertentes de pensamento e seus principais 

estudiosos: as conceituações de Cultura derivam do processo de 

desenvolvimento dessa ciência. 

 

 

II.1.1.  Evolução da Antropologia Científica e Conceitos de Cultura 
 

 

A partir do século XVIII, com o avanço da colonização, os 

europeus passaram a manter contato com diversos povos, até então 

desconhecidos, e a incluí-los na reflexão sobre a evolução da humanidade. 

Surgiram várias formas de interpretar a evolução humana: dentre as primeiras 

interpretações, podemos citar as versões “monogenista” e “poligenista”.  

Baseando-se na idéia de "perfectibilidade" do ROUSSEAU,  a 

monogenia considerava a evolução da humanidade uma escala que ia desde o 

estágio menos avançado (primitivo) ao mais avançado (civilização). As 

diferenças existentes entre os homens eram consideradas provas dos estágios 

pelos quais passavam no seu processo evolutivo.  

Por outro lado, a poligenia considerava que os diferentes centros 

de criação explicavam as diferenças físicas e morais entre os homens. Os 

poligenistas acreditavam que mesmo que tivessem ancestrais comuns, os 
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homens diferenciaram-se tanto num dado momento que não restou a 

possibilidade de cruzamento sem que dele resultasse degeneração. 

 

A partir da obra de DARWIN, A origem das espécies, publicada 

em 1859, vários ramos do conhecimento passaram a adotar uma perspectiva 

evolucionista: a Lingüística, a Pedagogia, a Sociologia, a Filosofia, a Política.  

A Antropologia Científica também nasceu neste período, segunda 

metade do século XIX, com a aparição da primeira escola de etnólogos – os 

evolucionistas. Esta escola teve uma grande aceitação, no meio científico, 

porque apresentava uma grande facilidade em equacionar as diferenças 

existentes entre as sociedades, países ou culturas: propunha uma escala 

evolucionária que ia do mais adiantado (Europa Ocidental)  ao mais atrasado 

(África), na escala evolutiva. Usando o método comparativo, os antropólogos 

analisaram essas sociedades, guiados pela idéia de progresso e evolução 

unilinear.  

O Evolucionismo dominou o meio científico, durante um longo 

período, mas, com o avanço dos estudos sociais, o modelo biologista entrou 

em descrédito, fazendo surgir, dentro da Antropologia Geral, uma linha 

interessada na natureza dos fenômenos sociais enquanto fatores específicos.  

Dessa forma, a Antropologia dividiu-se em duas vertentes: a dimensão 

biológica da especulação sobre o homem, suas origens e capacidade como 

animal, sendo chamada de Antropologia Física ou Biológica; e a Antropologia 

Cultural, que começou a especular sobre os significados das características 

socioculturais de sociedades diferentes como fenômenos humanos singulares 

dotados de lógica e autonomia própria, as quais poderiam variar 

independentemente do plano biológico ou geográfico. 

Dentre os pesquisadores do século XIX, que atuavam com 

metodologia comparativa, a documentação de costumes e crenças, 

encontramos o Edward B. TYLOR, citado por KAHN(1975), que foi o primeiro a 

formular um conceito de cultura, do ponto de vista antropológico. Definiu a 

Cultura como o complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a 

moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo 

homem como membro da sociedade.  
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Devido à época em que ele viveu e o seu background intelectual, 

TYLOR preocupou-se mais com a igualdade cultural existente do que a 

diversidade cultural. A diversidade, na concepção dele, é o resultado da 

desigualdade de estágios existente no processo de evolução. No entanto, 

apesar de negligenciar toda a questão do relativismo cultural e tornar 

impossível o moderno conceito da Cultura, há um grande mérito na 

conceituação de TYLOR, por ter tentado analisar e classificar Cultura, através 

de uma crítica arguta e exaustiva dos relatos dos viajantes e cronistas coloniais. 

Diferenciando dos demais estudiosos da sua época, TYLOR sempre 

questionou a veracidade das evidências históricas.  

 

Com o passar do tempo, o método comparativo recebeu vários 

ataques, sendo Franz BOAS o seu principal crítico. Contrapondo-se ao 

Evolucionismo dominante, BOAS (1896) foi o principal antropólogo a expor a 

sua crítica ao conceito vigente em seu artigo “The Limitation of the Comparative 

Method of Anthropology”, no qual atribui à Antropologia a execução de duas 

tarefas:  

 

1) reconstrução da história de povos ou regiões particulares; e 

2) comparação da vida social de diferentes povos, cujo 

desenvolvimento segue as mesmas leis. 

 

BOAS propôs, em lugar do método comparativo puro e simples, a 

comparação dos resultados obtidos através dos estudos históricos das culturas 

simples e da compreensão dos efeitos das condições psicológicas e dos meios 

ambientes, desenvolvendo, assim, o particularismo histórico (ou a chamada 

Escola Cultural Americana). Segundo as suas idéias, cada Cultura segue os 

seus próprios caminhos em função dos diferentes eventos históricos que 

enfrentou.  

Apesar de não podermos considerar os usos advindos dos 

estudos antropológicos da época como os mais “consistentes”, é inegável que 

foi um grande avanço o abandono da análise dos dados coletados por viajantes 

e a adoção da pesquisa de campo como meio de investigação. Também, pode 

ser considerado um passo significativo o abandono da utilização da perspectiva 
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evolucionista na análise dos povos não-europeus, bem como das suas 

explicações psicológicas e intelectualistas.  

A partir dessa ruptura com a Antropologia Biológica ou Física, 

ocorre um grande desenvolvimento na vertente da Antropologia Cultural ou 

Social. E, mesmo na Antropologia Cultural, com o decorrer dos anos e o 

avanço dos estudos, foram surgindo diferentes interpretações do que seja 

Cultura, assim como seus respectivos métodos de análise:  

 

a) Funcionalismo de MALINOWSKI  

b) Funcionalismo-Estrutural de RADCLIFFE-BROWN 

c) Estruturalismo de LÉVI-STRAUSS 

d) Perspectiva Simbólica de GEERTZ  

e) Visão Psicossocial  de FREUD 

 

a) Funcionalismo de MALINOWSKI  

 

 

Bronislaw MALINOWSKI dedicou-se ao estudo das sociedades 

"primitivas" com o objetivo de "apreender o ponto de vista do nativo, sua 

relação com a vida, compreender a sua visão de mundo". MALINOWSKI 

procedeu a explicação do todo social a partir da construção de unidades 

significativas de análise, que seriam compostas por elementos representativos 

do todo e, assim, ulteriormente, encadeadas na análise. A essas unidades ele 

chamou isolats, e utilizou as instituições como objeto de análise. Para ele, as 

necessidades biológicas (primárias), determinavam a existência de outras 

necessidades: as necessidades culturais (secundárias). A Cultura seria o 

aparato instrumental que inicialmente estaria ligado à satisfação das 

necessidades biológicas, e à medida em que houvesse o desenvolvimento, o 

crescimento da população e a diferenciação estrutural, ela passaria a constituir-

se num meio próprio.  
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MALINOWSKI (1962), no seu livro Uma teoria científica da cultura, 

conceitua Cultura como “o todo global consistente de implementos e bens de 

consumo, de cartas constitucionais para os vários agrupamentos sociais, de 

idéias e ofícios humanos, de crenças e costumes” (MALINOWSKI, 1962. p.43). 

Para o cientista, os padrões culturais determinariam o surgimento 

do estatuto, que é o liame entre as instutuições. No processo de análise da 

realidade, MALINOWSKI vê como fundamentais três procedimentos 

metodológico: a observação de todos os costumes dos nativos, a apreensão 

das narrativas orais e a utilização do método estatístico. Para ele, através da 

observação do comportamento dos nativos seria captados os "imponderáveis 

da vida real" - os elementos não abarcados pela análise estatística e que são 

"a carne e o sangue" do arcabouço teórico da pesquisa.  

A antropologia de MALINOWSKI dava maior visibilidade aos 

sujeitos integrantes da cultura em estudo, como forma de garantir a 

legitimidade científica da investigação. No seu livro, Argonautas do Pacífico 

Ocidental: Um relato do empreendimento e da aventura dos nativos nos 

arquipélagos da Nova Guiné Melanésia,  ele esclarece como deve ser uma 

investigação adequada: deve-se estudar as instituições, costumes e códigos, o 

comportamento e mentalidade do homem, atingindo os desejos e sentimentos 

subjetivos pelos quais ele vive, com o intuito de compreender o que é, para ele, 

a essência de sua felicidade.  Além disso, para ele, o abandono de pré-noções 

seria fundamental para uma investigação científica.   

Porém, a corrente Funcionalista na Antropologia - da qual 

MALINOWSKI foi o precursor - trouxe consigo uma certa dose de determinismo, 

ao considerar o processo de colonização como dado, como algo inevitável. A 

necessidade do estudo dessas sociedades era justificada pelo avanço do 

imperialismo europeu sobre os povos "primitivos" e as comparações feitas 

entre essas sociedades e a sociedade da qual fazia parte o pesquisador não 

preocupavam-se em situá-las mecanicamente numa escala evolutiva. Os povos 

estudados eram focalizados em situação, ou seja, seu processo de auto-

construção era avaliado a partir da contextualização dos fenômenos culturais. 
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b) Funcionalismo-Estrutural de RADCLIFFE-BROWN  

 

 

RADCLIFFE-BROWN, também funcionalista, propunha a 

combinação das tarefas de pesquisa de campo e de gabinete. Ele apontava a 

necessidade de estudos comparativos sistemáticos para que a Antropologia 

não se tornasse mera etnografia. Afirmava que a Antropologia Social tinha 

como a tarefa formular e validar as afirmações sobre as condições de 

existência dos sistemas sociais (leis da estática social) e as regularidades 

observadas na mudança social (leis da dinâmica social).   

O método indutivo, proposto também por ele, possibilitaria o 

estabelecimento de regularidades e leis gerais. Ele enfatiza o aspecto funcional 

de costumes como o rapto da noiva, hostilidade inter-grupal, entre outros, 

baseando-os na idéia de oposição que fundaria sociedades divididas em 

metades exogâmicas. RADCLIFFE-BROWN chegou à explicação histórica de 

cada uma dessas sociedades em particular e, consequentemente, ao problema 

do totemismo e da natureza e funcionamento das relações e estruturas sociais 

baseadas em "oposição", que são fenômenos gerais. Dessa forma, ele 

articulou os métodos histórico e comparativo (aliás, numa articulação que ele 

propunha aos estudos antropológicos em geral), considerando, entretanto, que 

o método histórico seria específico da Etnologia e o método comparativo mais 

afeito à Antropologia Social: "A teoria sociológica deve estar baseada na 

comparação sistemática e por ela ser continuamente testada." (RADCLIFFE-

BROWN, 1980. p. 197).  

 

RADCLIFFE-BROWN, que também considerava de suma 

importância a pesquisa de campo, rejeitava o uso do conceito de Cultura em 

sua análise, pois considerava-o desprovido do caráter empírico necessário à 

análise social. A abstração que o termo sugere seria substituída pela realidade 

empírica das estruturas sociais, que eram o seu objeto de estudo. Para ele, o 

indivíduo adquire relevância analítica quando inserido nessa rede de relações, 

desempenhando os seus diversos papéis. Aliado a esse conjunto de relações 

que se dão entre os indivíduos, está o conceito de forma estrutural.  
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Para RADCLIFFE-BROWN, um dos objetivos da cultura é 

organizar as relações dos seres humanos entre si, por meio da estrutura social 

e dos costumes morais, rituais e econômicos, com os quais e pelos quais a 

estrutura funciona. Um outro objetivo da cultura seria organizar a relação do 

homem com  o seu meio.  

Ele não nega mudanças na forma estrutural, porém, admite que 

elas ocorrem de uma maneira mais lenta. A totalidade fica, assim melhor 

explicada na teoria de RADCLIFFE-BROWN, pois possibilita a visualização da 

mesma através dos conceitos de estrutura e forma estrutural. Com a idéia de 

coerência funcional, ele exprime a necessidade de que os elementos estejam 

interligados por uma mutualidade de relações que, se não forem observadas, 

levam ao surgimento de conflitos. 

 

 

c) Estruturalismo de LÉVI-STRAUSS 
 

 

A Antropologia Social, para LÉVI-STRAUSS, aproxima-se do 

conceito de semiologia, ciência prenunciada pelo lingüista Ferdinand 

SAUSSURE, que estuda a vida dos signos no interior da vida social. A 

Antropologia seria responsável pela apreensão dos sistemas de signos (regras 

de casamento, linguagem mítica etc.). Nesse sentido, ele considera importante 

a contextualização dos traços culturais, levando-se em consideração os seus 

aspectos simbólicos, sem, contudo, separar cultura material e cultura espiritual: 

 

"Não basta identificar com exatidão cada animal, cada planta, pedra, 
corpo celeste ou fenômeno natural evocado nos mitos e no ritual – 
tarefas múltiplas para as quais o etnólogo raramente está preparado – 
é preciso saber também que papel cada cultura lhe atribui no interior de 
um sistema de significações. [...] Os termos nunca têm significação 
intrínseca: sua significação é de ‘posição’, por um lado, função da 
história e do contexto cultural e, por outro, da estrutura do sistema em 
que são chamados a figurar."   (LÉVI-STRAUSS, 1989. pg. 70-71) 
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A necessidade de um exame mais apurado, efetivo, que tenha 

como indispensável o contato entre o pesquisador e a sociedade observada é 

assinalado por LÉVI-STRAUSS, ao dizer que "...o princípio de uma 

classificação nunca se postula, somente a pesquisa etnográfica, ou seja, a 

experiência, pode apreendê-lo a posteriori." (LÉVI-STRAUSS, 1989. p. 75). É 

necessário que tais sistemas seja explicitados não a partir de observações 

apriorísticas, mas de uma análise criteriosa, pormenorizada.  

 

No livro Antropologia Estrutural, LÉVI-STRAUSS (1967) faz uma 

conceituação de Cultura:  

 

“ O que é chamado de ‘cultura’ é um fragmento de humanidade que, do 
ponto de vista da pesquisa atual e a escala na qual é considerada, 
apresenta descontinuidades significantes em relação ao resto de 
humanidade. [...] Considerando que estas descontinuidades podem ser 
reduzidas a invariáveis que são a meta de análise estrutural, nós 
podemos ver que aquela cultura pode, ao mesmo tempo, corresponder 
a uma realidade objetiva e ser uma função do tipo de pesquisa 
empreendida. “ (LÉVI-STRAUSS, 1967, p.288) 

 

 

 

d) Perspectiva Simbólica de Clifford GEERTZ  
 

 

Antropólogo norte-americano, Clifford GEERTZ define em seu 

livro A Interpretação das Culturas:   

 

“O conceito de cultura que eu defendo, e cuja utilidade os ensaios 
abaixo tentam demonstrar, é essencialmente semiótico. Acreditando, 
como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de 
significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas 
teias e a sua análise; portanto, não como uma ciência experimental em 
busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do 
significado.” (GEERTZ,1989. p.15).  
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O cientista defende uma linha de pensamento onde a Cultura 

deve ser interpretada, dentro de um contexto específico:  

 

“Como sistemas entrelaçados de signos interpretáveis (o que eu 
chamaria símbolos, ignorando as utilizações provinciais), a cultura não 
é um poder, algo ao qual podem ser atribuídos casualmente os 
acontecimentos sociais, os comportamentos, as instituições ou os 
processos; ela é um contexto, algo dentro do qual eles podem ser 
descritos de forma inteligível – isto é, descritos com densidade. 
(GEERTZ,1989. p. 24)”  
 

 

A conceituação de Geertz foi fruto de uma análise profunda de 

toda a evolução que houve na Antropologia e tentou estabelecer um conceito 

mais limitado e poderoso de cultura. Vejamos como ele argumenta a clareza do 

seu conceito, no livro A Interpretação das Culturas:  

 
“Todavia, esse padrão se confirma no caso do conceito de cultura, em 
torno do qual surgiu todo o estudo da antropologia e cujo âmbito essa 
matéria tem se preocupado cada vez mais em limitar, especificar, 
enfocar e conter. É justamente a essa redução do conceito de cultura a 
uma dimensão justa, que realmente assegure a sua importância 
continuada em vez de debilitá-lo, que os ensaios abaixo são dedicados, 
em suas diferentes formas e direções.” (GEERTZ,1989. p. 14). 

 

 

e) Visão Psicossocial de FREUD  
 

 

No livro Da Horda ao Estado, E. Enriquez transcreve uma 

definição elaborada por FREUD: 

 

“ O que é a cultura? ‘Por cultura humana’, diz FREUD, ‘entendo tudo 
que a vida humana construiu acima da sua condição animal, é o que a 
distingue da vida dos animais – recuso-me a separar civilização e 
cultura... Ela ( a cultura ) compreende, por um lado, todo o saber e o 
poder que os homens adquiriram para dominar as forças da natureza e 
adquirir os bens para a satisfação das necessidades humanas; por 
outro lado, ela comporta todas as organizações necessárias para 
regulamentar as relações dos homens entre si [...]“ (ENRIQUEZ, 1990, 
pg. 82-83)  
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II.1.2. Conceito de Cultura Selecionada 
 

 

Observando as principais linhas de pensamento existentes sobre 

a Cultura, verifica-se que a necessidade de estabelecer uma  conceituação 

concisa e forte é fundamental para este trabalho. 

 

A definição que melhor se  adequa, à  forma como será 

abordada o termo Cultura, é a que foi elaborada pelo Clifford GEERTZ. Sendo 

assim, assumiremos como Cultura, a seguinte definição, do livro A 

Interpretação das Culturas: 

 

“ Na tentativa de lançar tal integração do lado antropológico e 
alcançar, assim, uma imagem mais exata do homem, quero propor 
duas idéias. A primeira delas é que a cultura é melhor vista não 
como complexos de padrões concretos de comportamento – 
costumes, usos, tradições, feixes de hábitos - , como tem sido o 
caso até agora, mas como um conjunto de mecanismos de 
controle – planos, receitas, regras, instruções [...] – para governar 
o comportamento. A segunda idéia é que o homem é precisamente 
o animal mais desesperadamente dependente de tais mecanismos 
de controle, extragenéticos [...] para ordenar seu comportamento.”  
(GEERTZ, 1989.  p. 56) 
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II.2 - Cultura Brasileira: A Evolução e os Traços Peculiares  

 

Um outro conceito fundamental para o desenvolvimento deste trabalho 

é o da Cultura Brasileira. Inicialmente, tentaremos descrever, de forma 

resumida, o Sentido da Colonização, as Raízes Étnicas, a Formação e a 

Evolução da Cultura Brasileira. Na segunda parte, estaremos agrupando os 

traços peculiares da Cultura Brasileira por similaridade. A tipologia, que será 

utilizada na Parte II, foi elaborada a partir de pesquisas nas obras de diversos 

cientistas socias clássicos brasileiros.  

 

 

II.2.1. O Sentido, as Raízes Étnicas, a Formação e a Evolução da Cultura 
Brasileira 

 
 
 

II.2.1.1.  O Sentido da Colonização Brasileira 

 
 

A colonização do território brasileiro ocorreu com a mesma 

finalidade das demais colônias dos trópicos, segundo Caio PRADO JR, no livro 

Formação do Brasil Contemporâneo: a colonização dos trópicos tomou o 

aspecto de uma vasta empresa comercial, mais completa que a antiga feitoria, 

mas sempre com o mesmo caráter exploratório dos recursos naturais, em 

proveito do comércio europeu.  

Este seria o verdadeiro “sentido” da colonização tropical: 

constituídos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde 

ouro e diamantes; depois, algodão, e em seguida café, para o comércio 

europeu. Analisando a História, pode-se perceber o objetivo da colonização 

realizada pelos povos europeus, que acabaram por encontrar novas terras, 

quando foram em busca de  novas rotas marítimas para o Oriente: o interesse 

pelo comércio e o lucro, não o povoamento nas terras descobertas.   
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Sendo assim, possuem relativo desprezo por novos territórios, 

primitivos e vazios em comparação com o Oriente, que apresenta grandes 

possibilidades  rentáveis para as atividades mercantis.   

 

A América representava um cenário desconhecido e ameaçador, 

e , somente com uma grande vantagem, o europeu, com um perfil mais 

“aventureiro”, optaria por terras tropicais. Em Formação do Brasil 

Contemporâneo, PRADO JR. diz que, para os trópicos, o europeu só vinha 

quando dispunha de gente que trabalhasse para ele. A maior parte dos 

primeiros colonos só esperava uma oportunidade para sair da condição de 

subordinação, estabelecendo-se como plantador e proprietário.  

 

No Brasil, como em demais colônias tropicais, não se pensou na 

hipótese de utilizar a mão-de-obra branca. Mesmo em Portugal, sofriam de falta 

de braços, utilizando-se de mãos-de-obra escrava moura e negra, em escala 

crescente.  Diferentemente das colônias de povoamento ou da zona 

temperada, as colônias tropicais tomaram um caráter mercantil, com o aspecto 

de grandes empresas comerciais.  

 

Quanto à formação da nossa estrutura, PRADO JR explica que o 

branco europeu veio para especular e realizar negócios, invertendo seus 

cabedais e recrutando a mãos-de-obra que precisa: indígenas e negros. A 

articulação desses elementos étnicos, em organização puramente produtora e 

industrial, constitui-se a colônia brasileira. 
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II.2.1.2.  As Raízes Étnicas 

 

 

No livro Cultura Organizacional e Cultura Brasileira, MOTTA e 

CALDAS (1997) apontam as três principais matrizes da cultura brasileira: a 

indígena, a portuguesa e a da África Negra. Da miscigenação das  três raças 

em proporções diversas, nasceram várias subculturas no Brasil, constituindo o 

chamado “triângulo racial”. (DAMATTA, 1994) 

Devido a essa formação híbrida, com contribuições de outras 

culturas imigrantes diversas (italianos, alemães, sírios, libaneses, judeus de 

origens diversas, japoneses, coreanos etc.), muitos percebem o Brasil como 

um país de imenso caos cultural. No entanto, pode-se perceber “uma unidade 

orgânica, um núcleo central, durável ainda que móvel, que pouco ou muito 

lentamente se modifica” ( FREITAS, B., In: MOTTA e CALDAS, 1997, p. 42). 

 

Gilberto FREYRE, em seu livro Casa Grande & Senzala, discute a 

singularidade da formação social brasileira, marcada pelo encontro de três 

povos - português, indígena e africano -, cujas culturas complementares 

conferem um caráter particular à sociedade nacional. Desse perfil resulta o fato 

de não se tratar de um complexo cultural e social tipicamente ocidental. 

Encontro de Oriente e Ocidente, produto, de um lado da mestiçagem cultural 

que marca os povos ibéricos e, de outro,  do traço maometano presente nos 

escravos vindos do norte da África,  o povo brasileiro se inseriria de modo sui 

generis na civilização ocidental.  

 

Vejamos como cada uma das culturais matrizes, ou do “triângulo 

racial”, contribuíram para a formação de um “povo novo” (RIBEIRO, 1970).  
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a) O Colonizador Português 

 

O colonizador português possuía características peculiares, 

quando comparado aos demais povos da Europa. Na sua obra Casa Grande & 

Senzala, FREYRE procura descrever as características gerais da nossa 

colonização, que provocariam a formação de uma sociedade agrária, 

escravocrata e híbrida. Na sua opinião, para essa colonização, o povo 

português era o mais  preparado da Europa: o povo “indefinido entre a Europa 

e a África”, já teve contato com os mouros. Esse fato histórico tinha preparado-

os para a mobilidade e a miscibilidade: 

 

“Corrigindo até certo ponto tão grande influência do clima amolecedor, 
atuaram sobre o caráter português, entesando-o, as condições sempre 
tensas e vibráteis de contato humano entre a Europa e a África; o 
constante estado de guerra (que entretanto não excluiu nunca a 
miscigenação nem a atração sexual entre as duas raças, muito menos 
o intercurso entre as duas culturas); a atividade guerreira, que se 
compensava do intenso esforço militar relaxando-se, após a vitória, 
sobre o trabalho agrícola e industrial dos cativos de guerra, sobre a 
escravidão ou a semi-escravidão dos vencidos.” (FREYRE, 1997, p. 5) 

 

Para Sérgio Buarque de HOLANDA (1995), em Raízes do Brasil, 

o fato de o Brasil ter sido colonizado pelos portugueses é um ponto importante 

a destacar. Segundo o autor, a Espanha e Portugal são um dos territórios-

ponte pelos quais a Europa se comunica com os outros mundos. Dessa forma, 

eles constituem uma zona fronteiriça, de transição, menos carregada de 

“europeísmo” .  

Outra característica destacável do colonizador português era a 

sua forma de valorizar o trabalho. Entre os povos ibéricos, predominava a 

concepção antiga de que o ócio importa mais que o negócio e de que  a 

atividade produtora é, em si, menos valiosa que a contemplação e o amor.  

Desse pensamento resulta a herança conceitual que perdura até os dias de 

hoje, no Brasil, sobre o trabalho: “Trabalho que no nosso sistema é concebido 

como castigo. E o nome diz tudo, pois a palavra deriva do latim tripaliare, que 
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significa castigar com o  tripaliu, instrumento que, na Roma Antiga, era um 

objeto de tortura, consistindo numa espécie de canga usada para supliciar 

escravos.” (DAMATTA, 1994, p. 31).  

FAORO (1975) também confirma que o colonizador português 

não veio para se fixar, queria enriquecer depressa, voltar ao reino, sem cultivar 

as lavouras para perpetuar a exploração do solo. A este respeito, FREYRE faz 

um breve comentário, afirmando que, no século XVI, os portugueses sonhavam 

com possibilidades de empreendimento comercial, e não com a tarefa agrícola. 

No entanto, na ausência de outras alternativas econômicas, optam pela 

agricultura e revelam-se capazes de criar uma civilização adaptada aos 

trópicos (FREYRE, 1997, p. 240).  

 

HOLANDA ressalta, em Raízes do Brasil, um outro ponto 

marcante nos colonizadores : a reduzida capacidade de solidarizar-se com a 

sociedade como um todo. Existe uma solidariedade entre eles, onde há 

vinculação de sentimentos – no recinto doméstico ou entre as pessoas da sua 

confiança. Dessa forma, a renúncia a essa exaltação extrema da personalidade 

e da individualidade consiste-se na virtude suprema, sendo visto muito 

raramente. É muito notável também “a vontade de mandar e a disposição para 

cumprir ordens”.  

FREYRE apontou como um dos elementos históricos 

fundamentais para a compreensão do caráter português, a vitória cristã na 

África, que submeteu os mouros à escravidão. Além da catequese jesuítica que 

recebeu a influência dos dominados, houve numerosas contribuições também 

na composição étnica e enriquecimento cultural de Portugal, vindos de cristãos 

novos (judeus convertidos ao catolicismo), mouros, maometanos, berbéres e 

africanos. 

No Brasil, essa visão cosmopolita dos colonizadores portugueses 

permitiu que, extra-oficialmente, outros europeus (ingleses, franceses, 

espanhóis, alemães, flamengos e genoveses) participassem na exploração das 

terras brasileiras, vista a sua grande dimensão. 
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Uma visão crítica do colonizador é dada pelo Darcy RIBEIRO 

(1978) mostrando que a baixa escolarização e a expropriação dos meios 

educacionais do Brasil é um processo muito antigo, herdado dos colonizadores 

portugueses. O Brasil Colônia cresceu isolado do mundo, convivendo apenas 

com um Portugal “pobre e retrógrado”. Este proibia a importação e venda de 

livros e punia severamente a instalação de qualquer tipografia, no Brasil. 

Também, não permitiu a criação de um sistema popular de ensino no Brasil 

enquanto nas colônias espanholas já se contavam dezenas de universidades. 

O Brasil, quando se tornou independente, não possuía nenhuma universidade, 

com população analfabeta e iletradas também nas classes dominantes.  

Ainda segundo RIBEIRO, no livro O povo brasileiro, a lusitanidade 

estava permeada pela poderosa Igreja católica, com seu braço repressivo, o 

Santo Ofício.  Observe a bula Inter Coetera, disposta pelo Vaticano, em 4 de 

maio de 1493, para Espanha e Portugal: 

 

“ A Vós e a vossos herdeiros e sucessores (reis de Castela e Leão) 
pela autoridade do Deus onipotente a nós concedida em S. Pedro, 
assim como do vicariado de Jesus Cristo, a qual exercemos na terra, 
para sempre, no teor das presentes, vô-las doamos, concedemos e 
entregamos com todos os seus domínios, cidades, fortalezas, lugares, 
vilas, direitos, jurisdições e todas as pertenças. E a vós e aos 
sobreditos herdeiros e sucessores, vos fazemos, constituímos e 
deputamos por senhores das mesmas, com pleno, livre e omnímodo 
poder, autoridade e jurisdição. [...] sujeitar a vós, por favor da Divina 
Clemência, as terras firmes e ilhas sobreditas, e os moradores e 
habitantes delas, e reduzi-los a Fé Católica [...]”   
(In SOARES, M., 1939. p. 25-28) 

 

Com esse poder delegado pela Igreja católica, o colonizador 

português tem “o fundamento do direito do latifúndio à terra”, isto é, o comando 

de todo o povo como uma mera força de trabalho , sem destino próprio, com a  

função de servir ao senhorio.  
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b) A Matriz Tupi: o Índio   

 

No livro Cultura Organizacional e Cultura Brasileira (MOTTA e 

CALDAS, 1997, p. 17) pode-se ver que “ os índios brasileiros estavam divididos 

em inúmeros grupos étnicos e culturais, embora a maior parte pudesse ser 

agrupada em tupi-guaranis, tapuias, nu-aruaques e caraíbas, por ocasião da 

Descoberta”. 

MOTTA cita os tupi-guaranis e os tapuias como os grupos mais 

importantes, sendo que os primeiros habitavam o litoral e possuíam uma 

cultura mais próxima da portuguesa. Os segundos, habitavam o interior e foram 

considerados mais bárbaros.  

 

Detalhando mais sobre a vida do indígena brasileiro, RIBEIRO 

escreve, em O povo brasileiro, as seguintes informações: 

 

“ Os grupos indígenas encontrados no litoral pelo português eram 
principalmente tribos de tronco tupi que, havendo se instalado uns 
séculos antes, ainda estavam desalojando antigos ocupantes oriundos 
de outras matrizes culturais. [...] Na escala da evolução cultural, os 
povos Tupi davam os primeiros passos da revolução agrícola, 
superando assim a condição paleolítica” (RIBEIRO, 1995. p. 31). 

 

Os índios brasileiros cultivavam a mandioca, o milho, a batata-

doce, o cará, o feijão, o amendoim, o tabaco, a abóbora, o urucu, o algodão, o 

carauá, cuias e cabaças, as pimentas, o abacaxi, o mamão, a erva-mate, o 

guaraná e dezenas de árvores frutíferas.  

Para fugirem da sazonalidade da caça e da pesca, buscavam 

estabelecer-se em sítios privilegiados que poderiam estar tanto na costa 

marítima quanto nos vales mais fecundos. Pode-se considerar esses 

aldeamentos como conglomerados pré-urbanos, na opinião do RIBEIRO, 

porque todos os moradores estavam compelidos a produzir alimentos. Estavam 

liberados dessa obrigação, alguns líderes religiosos (pajés e caraíbas) e 

poucos chefes guerreiros (tuxáuas). 
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Inicialmente, a relação entre portugueses e indígenas não foi tão 

conflituosa e até realizavam escambo.  No entanto,  RIBEIRO mostra que a 

relação “colonizador-índio” foi se deteriorando com o tempo, acarretando em 

conflitos abertos contra os brancos e entre as tribos, atiçados pelos europeus. 

Nessas guerras, os índios não quiseram estabelecer uma paz com o invasor, 

sendo que as lutas persistiam em cada região que os portugueses tentavam 

dominar.  

Com o tempo, houve, também, um crescente contato sexual entre 

o colonizador e as índias, segundo FREYRE, que tiveram um papel importante 

na formação do Brasil Colonial. Sob o ponto de vista da organização agrária  

da colonização portuguesa do Brasil, as índias tiveram maior utilidade do que 

os índios. Estes se retraíram quase por completo aos esforços dos colonos e  

dos padres para o incorporarem à nova técnica de exploração econômica e ao 

novo regime de vida social.  

A  gentia adaptou-se melhor e correspondeu bem a toda a 

contribuição que se exigiu dela: tornou-se esposa, mãe e trabalhadora 

doméstica e agrícola. Ela tinha um valor econômico considerável e foi inserida 

na vida dos colonizadores como esposas legítimas, concubinas, mães de 

família, amas-de-leite, cozinheiras.  

 

Apesar da cultura primitiva não ter sido isolada duramente, como 

ocorreu noutros países da América e da África, os indígenas sofreram uma 

dominação desigual, que foi apaziguada pelo “ óleo lúbrico da profunda 

miscigenação, quer a livre e danada, quer a regular e cristã sob bênção dos 

padres e pelo incitamento da Igreja e do Estado” (FREYRE, 1997, p. 160).  

 

Podemos perceber os traços da cultura indígena de forma viva e 

útil, no entanto, um tanto sutil e indiretamente em nosso cotidiano. 

Principalmente, no interior e nos sertões, onde se mantêm os costumes bem 

mais brasileiros, pode-se perceber vários costumes oriundas dos antigos 

“ donos da terra”. 
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c) O Negro Escravo 

 

Devido a sua cultura de negação ao trabalho manual e de 

glorificação do ócio, o colonizador necessitava de mão-de-obra que pudesse 

substiuí-lo na árdua tarefa de exploração da terra.  Encontravam problemas 

com os jesuítas que  clamavam contra a escravização do índio. No entanto, os 

religiosos não se manifestavam quanto aos negros trazidos da África, o que 

deu as bases para a grande movimentação do tráfico negreiro.  

 

Segundo Darcy RIBEIRO, a maioria dos negros do Brasil foram 

trazidos da costa ocidental africana: os sudaneses ( grupos Yoruba, Dahomey, 

Fanti-Ashanti e outros), negros malé ou alufá ( os grupos Peuhl, Mandinga, 

Haussa) e negros do grupo Bantu. Ele analisa que a contribuição cultural do 

negro, no início do Brasil Colonial, foi pouco relevante. No entanto, apesar de 

influenciar muito passivamente, nessa primeira fase, seu papel foi importante e 

crucial porque foram os negros que produziram quase tudo o que se fez nesse 

país. 

Visto que os negros trazidos pertenciam a povos tribais que 

falavam dialetos e línguas diferentes, foi difícil surgirem as formações 

espontâneas de núcleos solidários que buscassem reter o patrimônio cultural 

africano. Somente com o passar do tempo, os africanos se empenharam em 

aprender uma única língua comum, o português, para começar a comunicar-se 

e buscar , através de um esforço ingente e continuado, a reconstituição de 

suas virtualidades de “ser cultural”. 

Os negros foram os principais agentes de formação da sociedade 

local, trabalhando na europeização de negros recém-chegados. Dessa forma, 

foram tentando manter as poucas lembranças da cultura africana, no plano 

ideológico. Fortalecia-se o apego a valores espirituais, onde os negros 

poderiam reter, no mais recôndito de si, as reminiscências rítmicas e musicais, 

como sabores e gostos culinários.  
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RIBEIRO afirma que essa herança africana associada às crenças 

indígenas, emprestaria entretando à cultura brasileira, no plano ideológico, uma 

singular fisionomia cultural. Um exemplo, é o catolicismo popular muito mais 

discrepante que qualquer das heresias cristãs : o sincretismo religioso do Brasil.  

Presos à escravidão, os negros brasileiros participam e fazem o 

Brasil participar da civilização daquele período. Trabalhando como seres 

inferiores, recebendo castigos inimagináveis à mercê das vontades dos seus 

donos colonizadores, os negros vão ficando marcados por essa rotina de dor e 

tristeza.  

Em sua conclusão sobre os brasileiros de origem africana, 

RIBEIRO diz: 

 

“ Descendentes de escravos e de senhores de escravos seremos 
sempre servos da malignidade destilada e instalada em nós, tanto pelo 
sentimento da dor intencionalmente produzida para doer mais, quanto 
pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre 
crianças convertidas em pasto de nossa fúria.”. (RIBEIRO, 1995.p. 120) 

 

Apesar de observarmos traços culturais africanos de forma 

positiva e alegre em nosso cotidiano, devemos admitir que a sua condição 

escrava deixou marcas fortes e cicatrizes em nossa sociedade, que a qualquer 

momento, podem demonstrar a sua face racista e classista.  
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II.2.1.3. Formação e Evolução da Cultura Brasileira 

 

 

O início da época colonial apresenta poucos dados históricos 

precisos. No entanto, sabe-se que a distribuição pelo território da colônia era 

muito irregular: havia largos vácuos de povoamento ralo e alguns núcleos 

bastante densos.  Na opinião do Caio PRADO JR, o tratado de Tordesilhas, o 

bandeirismo predador de índios e prospector de metais e pedras preciosas, a 

pecuária e a inércia típica dos espanhóis  possibilitaram o alargamento do 

território nacional, contribuindo para a formação de movimentos e 

deslocamentos que se processaram na estrutura demográfica do país.  

A relativa simplicidade da estrutura social brasileira, segundo 

PRADO JR, começa a complicar-se na segunda metade do séc. XVII, “com o 

aumento da riqueza e desenvolvimento econômico do país, pela intromissão de 

novas formas econômicas e sociais.”. Surge uma classe burguesa, composta 

de imigrantes recém-chegados de Portugal, criando um segmento de comércio 

da colônia. No entanto, os brasileiros são excluídos e o comércio, até a 

Independência, é exclusivamente estrangeiro.  

A nossa evolução política, social e cultural segue passo a passo a 

transformação econômica que ocorre a partir de meados do século XVII. Com a 

contínua tentativa da Coroa portuguesa de centralizar os poderes, no decorrer 

do séc. XVIII, só existe uma autoridade no Brasil: a metrópole portuguesa. No 

entanto, o domínio português sofre desgastes com constantes choques contra  

os colonos locais, trazendo como o resultado a nossa emancipação. 

É, também, durante a época colonial, que ocorre uma 

mestiçagem muito grande, tão característico do Brasil. Apesar de ser um povo 

dominador, os portugueses tomaram uma outra postura perante os diferentes 

grupos étnicos: queriam aproveitar o índio ou o negro, não apenas para obter 

bens materiais, mas para ser um elemento participante da colonização:  

“  A notável participação do elemento negro na população brasileira se 
exprime por números elevados: só os escravos constituíam um terço 
da população total, segundo os dados mais prováveis para os primeiros 
anos do século. [...] Mas o seu sangue, mais ou menos diluído, já 
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penetrara em proporções consideráveis em todas as classes da 
população.” (PRADO JR, 1969. p. 107) 

 

O autor ainda ressalta que as três raças juntas, mesclando-se sem 

limite,  formou conjuntos étnicos que a Humanidade jamais conheceu:  

 

“ A mestiçagem, que é signo sob o qual se forma a nação brasileira, e 
que contribui sem dúvida o seu traço característico mais profundo e 
notável, foi a verdadeira solução encontrada pela colonização 
portuguesa para o problema indígena.” (PRADO JR, 1969. p. 98) 

   

No âmbito econômico, podemos notar alguns fatores que, 

também, contribuíram para a formação da cultura brasileira. Como as 

características fundamentais da economia colonial brasileira, podemos citar: a 

grande exploração agrária (o engenho), monocultura voltada para exportação, 

o trabalho escravo e a exploração em larga escala do setor extrativo (vegetal e 

mineral), de caráter altamente especulativa.   

A organização social que caracteriza a sociedade brasileira dos 

princípios do séc. XIX, é a escravidão. Diferente de outras civilizações, onde o 

escravo contribuía ativamente para elevar os valores culturais, o negro sofreu a 

escravidão no seu pior caráter. Exigia que fosse um “ instrumento vivo de 

trabalho”, segundo a expressão de Perdigão MALHEIRO, e o cabedal de 

cultura que traz consigo é abafado e deturpado pelo estatuto social, material e 

moral a que se vê reduzido o escravo. Na opinião do PRADO JR, o negro e o 

índio poderiam ter exercido um papel mais significativo na formação brasileira, 

o que foi abafado, também, pelo fato da colonização brasileira sempre ter 

demonstrado a seu objetivo final : a de utilização dos recursos naturais para 

fomentar a ambição de uma minoria.  

 

Uma característica notável dessa sociedade, “é que os meios de 

vida, para os destituídos de recursos materiais, são na colônia escassos. Abre-

se assim um vácuo imenso entre os extremos da escala social: os senhores e 

os escravos; a pequena minoria dos primeiros e a multidão dos últimos. 
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Aqueles dois grupos são os dos bem classificados da hierarquia e na estrutura 

social da colônia; os primeiros serão os dirigentes da colonização nos seus 

vários setores; os outros , a massa trabalhadora.” .(PRADO JR, 1969. p. 281) 

Há o surgimento de uma subcategoria colonial: alguns vegetam 

miseravelmente; alguns vivem à sombra de algum senhor poderoso, 

fornecendo-lhe a vassalagem e recebendo proteção e abrigo; e outros que 

simplesmente vagam, nas cidades e campos, caindo na marginalidade. 

 

No âmbito administrativo, PRADO JR diz ser três os principais 

setores de exercício de força: militar, geral e fazendário. Também diz que a 

administração colonial não tinha outra finalidade a não ser a percepção de 

tributos e “negligencia–se tudo o que não seja percepção de tributos; e a 

ganância da coroa[...]”.  Uma influência que se percebe, até os dias de hoje, 

em vários setores: o peculato, o suborno e de todas as demais formas de 

corrupção administrativa. 

 

II.2.2. Traços Peculiares da Cultura Brasileira: as características  mais 
citadas pelos autores 

A influência da cultura nacional sobre as organizações e as 

pessoas é um assunto estudado por diversos estudiosos de Administração, no 

Brasil. Alguns já desenvolveram um modelo gerencial brasileiro, tais como 

VASCONCELLOS (1996) e BARROS e PRATES (1996), buscando estabelecer 

uma articulação dos traços culturais brasileiros com os desafios gerenciais da 

atualidade.  

 

Muitos pontos são comuns a diversos autores, formando assim o 

que podemos chamar de traços brasileiros: “características gerais que parecem 

ser comuns ou freqüentes na maioria dos brasileiros” e  que são “aqueles 

pressupostos básicos que cada indivíduo usa para enxergar a si mesmo como 

brasileiro”. (FREITAS, A . B., In: MOTTA e CALDAS, 1997, p. 38)  
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Através da pesquisa bibliográfica, pudemos delinear alguns dos 

principais traços brasileiros: estes servirão de base para a Segunda parte 

desse projeto, a ser realizada junto às empresas multinacionais, com a 

finalidade de analisar a correlação entre a Cultura Brasileira e o seu impacto na 

competitividade empresarial. 

 

Os traços brasileiros mais citados serão brevemente abordados, 

para um entendimento comum : 

1) “Homem Cordial”  

2) Hierarquia e Concentração de Poder  

3) Personalismo 

4) “Jeitinho brasileiro”  

5) Sensualismo 

6) Aventureiro 

7) Patriarcalismo 

8) Postura de Espectador/ Busca em evitar conflito 

9) Fixação com a figura do “Estrangeiro” 

10)  Patrimonialismo 

11)  Ambigüidade/ Dualidade 

12)  Gosto pelo Espetáculo   
1) “Homem Cordial”   

 

No livro Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de HOLANDA descreve 

as características do que ele chamou de “homem cordial”, um termo 

inicialmente utilizado por Ribeiro COUTO: a cordialidade, que consiste em 

tratamento  gentil, hospitalidade e generosidade, não pode ser confundida 

com a “civilidade” , do modo como é entendido na Europa ou Ásia.  
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A formação desse comportamento cordial , uma característica 

marcante nos brasileiros, deve ser entendida com base no desenvolvimento 

dos conceitos “Estado” e “família”, no Brasil. Ainda podemos perceber as 

dificuldades que se opõem à substituição da “ordem familiar” por “ordem social”, 

fundamentadas em princípios abstratos. A idéia da família, tipo patriarcal, 

exerce uma influência muito grande em vários âmbitos, restringindo a formação 

e a evolução da sociedade segundo conceitos da atualidade.  

Segundo HOLANDA, na sociedade brasileira, desde os tempos 

remotos, imperou o tipo primitivo de família patriarcal. Dessa forma, o 

desenvolvimento da urbanização, que traz o crescimento das cidades e dos 

meios de comunicação, iria acarretar um desequilíbrio social, com efeitos que 

duram até os dias atuais.  

 Nos povos orientais ou europeus, a cordialidade formada 

baseou-se “nos aspectos mais ordinários do convívio social”. No Brasil, a 

cordialidade não se formou pelas mesmas razões, porque o povo brasileiro, 

“pela sua formação histórica, possui um distanciamento grande com a noção 

ritualística”. Segundo HOLANDA (1995), as manifestações de tal polidez nada 

mais são do que “expressões legítimas de um fundo emotivo extremamente 

rico e transbordante, porque a “civilidade” apresenta um caráter coercitivo, uma 

forma de convívio social diferente da que o brasileiro está acostumado”.  

O autor afirma que “a nossa forma ordinária de convívio social é o 

contrário da polidez”: os brasileiros utilizam essa polidez aparente como uma 

organização de defesa e resistência ante a sociedade, buscando preservar 

“sua sensibilidade e suas emoções”.  Agindo de forma cordial, o indivíduo 

apresentaria, como o objetivo, a manutenção da sua supremacia diante do 

social:  

 

“No ‘homem cordial’, a vida em sociedade é, de certo modo, uma 
verdadeira libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo, 
em apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência. 
Sua maneira de expansão para com os outros reduz o indivíduo, cada 
vez mais, à parcela social, periférica, que no brasileiro – como bom 
americano – tende a ser a que mais importa. Ela é antes um viver nos 
outros.”  (HOLANDA, 1995) 
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Servindo-se dessa cordialidade, o brasileiro procura estabelecer 

um vínculo “familiar” em qualquer ambiente, utilizando-se de alguns 

instrumentos de familiarização, como por exemplo, diminutivos como “inho” ou 

um tratamento pelo nome individual, que exclui o nome de família, indicativo 

das “comunidades de sangue, de lugar ou de espírito” a que pertence.  

 

Dessa forma, o convívio social no Brasil  tende a ser “ditado por 

uma ética de fundo emotivo”, fazendo com que o rigor necessário em 

determinadas relações sociais fique afrouxado. Esse comportamento faz com 

que as relações fiquem regadas de superficialidade. As influências desse 

comportamento “cordial” podem ser observadas, na forma como a religião é 

praticada no Brasil: 

 

“ A uma religiosidade de superfície, menos atenta ao sentido íntimo da 
cerimônia do que o colorido e à pompa exterior, quase carnal em seu 
apego ao concreto e em sua rancorosa incompreensão de toda 
verdadeira espiritualidade; transigente, por isso mesmo que pronta a 
acordos, ninguém pediria, certamente, que se elevasse a produzir 
qualquer moral social poderosa.” (HOLANDA, 1995, p. 150)  

 

 

2) Hierarquia e Concentração de Poder  

 

A formação, dos sistemas de poder e controle do Brasil, foi 

influenciada pelo processo histórico do povo português. Segundo Alexandre 

Borges de FREITAS, no livro Cultura Organizacional e Cultura Brasileira, em 

Portugal, houve “ordens religiosas com formas militares, unindo guerreiro e o 

eclesiástico”.  Durante as Cruzadas, as tais ordens conquistaram grandes 

extensões de terras e se tornaram os maiores latifundiários da Europa. Esse 

sistema agrário foi adotado no início de colonização brasileira, substituindo o 

prestígio e o poder eclesiástico pelo poder patriarcal, do senhor de engenho.  
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Para servir à camada dominante, foi introduzido um sistema 

escravocrata sem precedentes históricos: os negros foram sendo “arrancados” 

da sua terra natal e “implantados” como o recurso fundamental para a 

exploração do Brasil.  Dessa forma, iniciou-se uma estratificação social que 

fez surgir uma hierarquização, na sociedade brasileira.  

A distância entre a classe dominante e a dominada era 

infinitamente grande e o patriarca exercia um poder aristocrático, ilimitado e 

altamente centralizado. Com o passar do tempo, esse modelo da família 

colonial foi sendo transferido para a sociedade em geral e diversas idéias 

surgidas, na época, são aceitas até os dias de hoje: a centralização do poder 

no patriarca, o respeito, a obediência, a preferência por laços afetivos que 

marca todas as nossas atividades e estruturas. 

Segundo FREITAS, “a família patriarcal nos forneceu o grande 

modelo moral, quase inflexível, que regula as relações entre governantes e 

governados, definindo as normas de dominação, conferindo a centralização de 

poder nas mãos dos governantes e a subordinação aos governados”. Ele cita, 

também, as características da hierarquia no Brasil: a) tendência a centralização 

do poder dentro dos grupos sociais; b) distanciamento nas relações entre 

diferentes grupos sociais; e, c) passividade e aceitação dos grupos inferiores.  

 

Para Sérgio Buarque de HOLANDA, o princípio de hierarquia  

nunca chegou a ter tanta importância para os brasileiros. Ele afirma que os 

portugueses, nossos colonizadores, importavam-se mais com o privilégio 

pessoal e menos com o privilégio hereditário, fator fundamental para a 

formação de uma hierarquia, nos moldes europeus. No seu livro Raízes do 

Brasil, HOLANDA diz que “o prestígio pessoal, independente do nome herdado, 

manteve-se continuamente nas épocas mais gloriosas da história das nações 

ibéricas.”  

Além do fato citado acima, a visão sobre o trabalho era diferente 

também:  as nações ibéricas sempre atribuíram muito valor a uma ociosidade 

“nobilitante” e admiravam uma vida de “senhor”, enquanto os povos 

protestantes viam o trabalho como uma forma de redenção divina. Dessa forma, 



 43 

nas nações ibéricas, há uma carência moral do trabalho e uma reduzida 

capacidade de organização social: sem o esforço humilde que estimula a 

organização racional dos homens, dando a coesão necessária para estreitar os 

laços de solidariedade, as relações de interesse não se expandiriam além do 

círculo doméstico ou de amigos. 

 

Uma outra manifestação da exaltação da personalidade dá-se 

quando a mesma é renunciada em vista de um bem maior. Uma outra 

característica da hierarquia do Brasil é essa obediência cega, que é vista como 

uma virtude suprema. HOLANDA diz que “não é estranho que essa obediência 

– obediência cega, e que difere fundamentalmente dos princípios medievais e 

feudais de lealdade – tenha sido até agora, para eles, o único princípio político 

verdadeiramente forte. A vontade de mandar e a disposição para cumprir 

ordens são-lhe igualmente peculiares.“. Portanto, para o povo brasileiro a 

excessiva centralização do poder e a obediência são aspectos de uma mesma 

busca pela afirmação da sua individualidade.  

 

No livro O Estilo Brasileiro de Administrar, BARROS e      

PRATES (1996) exibem uma quadro, elaborado a partir dos estudos de 

HOFSTEDE (1987)  sobre a relatividade das culturas nacionais. De acordo 

com esse estudo, todas as sociedades apresentam desigualdades de poder 

entre seus membros, porém, com diferentes graus de intensidade. Esse grau  

HOFSTEDE chamou de “índice de distância de poder”, sendo um indicador do 

grau de centralização da autoridade e do grau de liderança autocrática. 

 

Sua escala de valores varia de 0 a 100 ( 100 representando alta 

concentração de poder em um único comando), o Brasil tem 69 pontos. Esse 

resultado corrobora nosso traço cultural de concentração de poder e de 

valorização da hierarquia. 
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Quadro 1. Concentração de Poder  
Ordem País Índice Ordem País Índice 

1 Malásia 104 27 Grécia 60 

2 Guatemala 95 28 Coréia do Sul 60 

3 Panamá 95 29 Irã 58 

4 Filipinas 94 30 Taiwan 58 

5 México 81 31 Espanha 57 

6 Venezuela 81 32 Paquistão 55 

7 Países Árabes 80(2) 33 Japão 54 

8 Equador 78 34 Itália 50 

9 Indonésia 78 35 África do Sul 49 

10 Índia 77 36 Argentina 49 

11 Países da África Ocidental 77(3) 37 EUA 40 

12 Iugoslávia 76 38 Canadá 39 

13 Singapura 74 39 Holanda 38 

14 Brasil 69 40 Austrália 36 

15 Hong Kong 68 41 Costa Rica 35 

16 França 68 42 Alemanha Ocidental 35 

17 Colômbia 67 43 Grã-Bretanha 35 

18 Salvador  66 44 Suíça 34 

19 Turquia 66 45 Finlândia 33 

20 Bélgica 65 46 Noruega 31 

21 Países da África do Leste 64(4) 47 Suécia 31 

22 Peru 64 48 Irlanda 28 

23 Tailândia 64 49 Nova Zelândia 22 

24 Chile 63 50 Dinamarca 18 

25 Portugal 63 51 Israel 13 

26 Uruguai 61 52 Áustria 11 

(BARRO e PRATES, 1996.p.36) 
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3) Personalismo 

 

A sociedade brasileira, apesar de apresentar-se como uma 

sociedade capitalista, não corresponde exatamente ao significado original 

desse conceito econômico. Segundo DAMATTA (1983), a idéia econômica de 

capitalismo, concebida na Inglaterra e difundida a partir da Revolução Industrial, 

possui como fundamento a proposição de que todos os indivíduos são iguais 

perante a lei: o indivíduo ou cidadão é aquele que deve ser universal, deixando 

para trás as singularidades. 

O Brasil atual, apesar de possuir um parque industrial 

considerável e “assemelhar-se” com as sociedades capitalistas européias ou 

americana, apresenta influências do sistema agrário escravocrata e patriarcal. 

A ordem social escravocrata e senhorial teve que se adaptar às exigências do 

mercado mundial, que impunha a transformação das estruturas econômicas do 

mercado mundial, que impunha a transformação das estruturas econômicas 

preexistentes no Brasil. No entanto, apesar dos conceitos como a competição e 

a livre iniciativa terem sido redefinidos, a ideologia do liberalismo democrático 

nunca foi completamente assimilada à vida brasileira. 

 

Importou-se um sistema complexo que a aristocracia rural 

acomodou conforme o seu interesse, isto é, até onde estes princípios 

capitalistas coincidiam com os seus interesses e auxiliavam na manutenção de 

seus privilégios. 

No Brasil, contrapondo ao pressuposto capitalista, de eliminação 

de todos os tipos de leis que pudessem privilegiar uma certa classe ou 

indivíduo, a dominação patriarcal permaneceu firme na vida moral, política e 

institucional. Entre nós a noção do individualismo é imposta de cima para baixo, 

com a figura patriarcal dirigindo as “relações” humanas: as relações 

estabelecidas por pessoas, famílias e grupos de parentes e amigos valem mais 

do que o indivíduo, “pervertendo e criando variação da cidadania, 

hierarquizando e criando níveis de proximidade do centro do poder”  

(DAMATTA, 1983). 
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Essa característica brasileira, de culto à “personalidade’, formou-

se anteriormente ao período colonial, remontando-se aos nossos antepassados 

ibéricos. Em Raízes do Brasil,  HOLANDA (1995) compara os ibéricos com 

outros europeus, dizendo que “nenhum desse vizinhos soube desenvolver a tal 

extremo essa cultura da personalidade, que parece constituir o traço mais 

decisivo na evolução da gente hispânica, desde tempos imemoriais”. Para os 

povos da península ibérica, “o índice do valor de um homem infere-se, antes de 

tudo, da extensão em que não precise depender dos demais, em que não 

necessite de ninguém, em que se baste.”. 

Os ibéricos parecem atribuir um valor demasiado ao personalismo, 

dificultando e afrouxando todas as formas de organização, que impliquem 

solidariedade e ordenação. Dessa forma, um acordo coletivo durável só é 

possível quando há  “uma força exterior respeitável e temida”. A atual 

frouxidão da estrutura social e a falta de hierarquia organizada devem-se  a 

nossa formação histórica e social, não representando  um  “fenômeno 

moderno”: as tentativas de unir nasceram da “necessidade de se conterem e 

de se refrearem os interesses particulares momentâneas, raras vezes da 

pretensão de se associarem permanentemente as forças ativas” (HOLANDA, 

1995). 

HOLANDA acredita que o princípio de hierarquia que está 

fundada em privilégios, teve pouca ressonância no nosso país porque os 

portugueses e espanhóis preferiam o prestígio pessoal aos privilégios 

hereditários. Os povos ibéricos não se sentiam muito à vontade em um mundo 

onde o mérito e a responsabilidade individuais não encontrassem pleno 

reconhecimento. 

Outro fator que reduz a capacidade de organização social dos 

portugueses e brasileiros seria a carência de uma moral do trabalho, no mesmo 

molde dos demais europeus. Segundo HOLANDA, para os espanhóis e 

portugueses, “a moral do trabalho representou sempre fruto exótico”, fazendo 

faltar a essa gente, as idéias de solidariedade, que existe somente nas 

relações familiares ou de amizade”. 
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Mais um fato histórico que comprova a diferenciação da estrutura 

social brasileira, em relação aos demais países capitalistas, encontra-se no 

livro Casa grande & senzala, de FREYRE: quando ocorreu a passagem da 

estrutura sócio-econômica vigente para um modelo exigido pelas potências 

mundiais, os antigos senhores de engenho foram substituídos, como líderes 

políticos, por um novo elemento da população. Esse novo grupo possuía uma 

origem social diferente dos seus predecessores e também apresentavam uma 

composição étnica e interesse econômicos e intelectuais diferentes. 

Historicamente, a substituição consiste num fato importante, porque a maioria 

dos predecessores tinha visão patriarcal, feudal ou aristocrática dos problemas 

sociais brasileiros. 

No entanto, a esperada mudança na sociedade patriarcal não 

aconteceu: “os novos dirigentes, alguns deles remotos descendentes ou 

descendentes em Segunda e terceira geração de escravos ou de camponeses 

ou de modestos imigrantes da Europa, surgiram com uma experiência e uma 

visão mais democrática da vida”, mas não buscaram alterar o status quo. 

Segundo FREYRE (1997), a maioria deles  preocupava-se mais em chegar a 

altas situações políticas e sociais que com qualquer problema largamente 

humano ou social. E em relação aos problemas econômicos esses líderes 

foram sempre antes conservadores que inovadores do ponto de vista social. 

Observados os fatores históricos que formaram uma sociedade 

de origem nitidamente personalista, pode se compreender porque os vínculos 

pessoais são tidos como os mais decisivos para os brasileiros. Visto que “a 

personalidade individual dificilmente suporta ser comandada por um sistema 

exigente e disciplinador”, entre os brasileiros, estabeleceu-se uma comunidade 

heterogênea, desigual, relacional e inclusiva. (BARROS e PRATES, 1996) 

BARROS e PRATES (1996) elaboraram um quadro, para melhor 

visualizar a dimensão chamada “individualismo e coletivismo”, do HOFSTEDE 

(1987): o valor atribuído aos laços entre os membros de uma sociedade. Numa 

das pontas da escala, encontramos sociedades nas quais laços são muito 

frágeis, onde cada um deve cuidar de seu interesse próprio. Na outra ponta, 

estão as sociedades nas quais os laços são muito estreitos. As pessoas 

nascem dentro de coletividades ou grupos que podem ser uma extensão de 
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sua família, sendo esperado delas o interesse e a proteção do grupo como um 

todo.  

O Brasil obteve 38 pontos, o que o deixa mais próximo de 

sociedades que valorizam o relacionamento com as pessoas de seu grupo. 

 

Quadro 2. Individualismo e coletivismo  
Ordem País Índice Ordem País Índice 

1 Estados Unidos 91 28 Turquia 37 

2 Austrália 90 29 Uruguai 36 

3 Grã-Bretanha 89 30 Grécia 35 

4 Canadá 80 31 Filipinas 32 

5 Holanda 80 32 México 30 

6 Nova Zelândia 79 33 África do Oeste 27 

7 Itália 76 34 Iugoslávia 27 

8 Bélgica 75 35 Portugal 27 

9 Dinamarca 74 36 Malásia 26 

10 Suécia 71 37 Hong Kong 25 

11 França 71 38 Chile 23 

12 Irlanda 70 39 África Ocidental 20 

13 Noruega 69 40 Singapura 20 

14 Suíça 68 41 Tailândia 20 

15 Alemanha Ocidental 67 42 El Salvador 19 

16 África do Sul 65 43 Coréia do Sul 18 

17 Finlândia 63 44 Taiwan 17 

18 Áustria 55 45 Peru 16 

19 Israel 54 46 Costa Rica 15 

20 Espanha 51 47 Paquistão 14 

21 Índia 48 48 Indonésia 14 

22 Japão 46 49 Colômbia 13 

23 Argentina 46 50 Venezuela 12 

24 Irã 41 51 Panamá 11 

25 Jamaica 39 52 Equador 8 

26 Brasil 38 53 Guatemala 6 

27 Países Árabes 38 54   

(BARRO e PRATES, 1996.p.38) 
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4) Jeitinho” ou Flexibilidade 

 

Segundo MOTTA e ALCADIPANI (1999), no artigo Jeitinho 

brasileiro, Controle social e Competição, o formalismo existe em diferentes 

graus nas mais diversas sociedades do mundo e é considerado a principal 

causa do jeitinho. Para os autores, o estudo do fenômeno jeitinho é 

fundamental para se compreender a realidade brasileira, a fim de facilitar o 

trabalho e pesquisa sobre as organizações locais.  

Sabe-se que a formação e estruturação da sociedade brasileira 

voltaram-se para a exploração dos recursos naturais, a fim de comercializá-los 

no mercado europeu. A colônia passou  por grandes ciclos econômicos como 

o de cana-de-açúcar, mineração e café. 

Durante toda a colonização, a Coroa evitou o desenvolvimento do 

Brasil e não levava em conta as características nacionais “quando da 

implementação das estruturas administrativas, sociais e econômicas”, Portugal 

planejava manter a colônia sob seus domínios e, dessa forma, impunha a sua 

forma de organização, normas, regras e estruturas. A realidade brasileira 

nunca era levada em conta e a população local manteve-se sempre 

desprotegida, sem legitimidade para atuar em benefício próprio. 

A imposição dos modelos sociais pela metrópole foi substituída 

pela dominação de uma elite minoritária, durante a monarquia e a república. 

Segundo DAMATTA (1983), o Estado sempre funcionou como um braço direito 

da elite brasileira e se impôs sobre a população por meio de sua legislação 

punitiva: o “não-pode” da lei sempre submeteu as pessoas ao estado. 

Esse tipo de relação paternalista, proveniente da mentalidade da 

casa-grande, do público pelo privado, do Estado pela família, influenciou 

profundamente os domínios sociais urbanos quando ocorreu a urbanização 

brasileira. Ainda persiste, no brasileiro, a característica de atribuir maior 

importância ao lado emotivo acima das atitudes econômico-racionais. Há ainda, 

no brasil, uma aversão aos “ritualismos sociais”  que deixam claras as 

diferenças entre as pessoas, tais como a hierarquia e as desigualdades. De 

acordo com HOLANDA (1995), o respeito se dá entre  as pessoas em sua 
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peculiaridade no desejo de estabelecer intimidade, e não quando se explicita a 

hierarquia, sendo que os rituais e as venerações de reconhecimento explícito 

de superioridade são repudiados. 

Para entendermos o jeitinho brasileiro, devemos compreender no 

que consiste o formalismo. Segundo BARROS e PRATES, no livro O estilo 

brasileiro de administrar, este seria “uma aceitação tácita das normas e regras, 

mas com prática distorcida, apoiada por outros elementos cultuais mais vivos e 

presentes no comportamento brasileiro”.  

 

Há também uma definição do RAMOS (1983), no livro A 

administração e contexto brasileiro: 

 

 “A esta discrepância entre a conduta concreta e as normas escritas, 
que se supõe regulá-las, denominamos formalismo. O formalismo não 
é necessariamente uma patologia social como querem alguns autores. 
Em sociedades em transformação, como o caso brasileiro, pode ser 
visto como uma estratégia de mudança social, imposto pelo caráter 
dual de sua formação histórica e do modo particular como se articula 
com o resto do mundo.” 

 

RIGGS, citado por MOTTA & ALCADIPANI (1999), diz que o 

formalismo seria a diferença entre a conduta concreta e a norma que 

estabelece como essa conduta deveria ser, sem que tal diferença entre o que a 

lei diz e aquilo que acontece de fato, sem que isso gere punição para o infrator 

da lei.  

De acordo com PRADO JR (1948), essa discrepância entre a 

conduta concreta e as normas reguladoras, sem a respectiva punição 

(formalismo) poderia ser encontrada no Brasil, desde as épocas coloniais. 

MOTTA & ALCADIPANI (1999) afirmam que o jeitinho brasileiro 

seria uma idéia formada a partir do inter-relacionamento entre as 

características culturais brasileiras e o formalismo: seria um “genuíno processo 

brasileiro de uma pessoa atingir objetivo a despeito de determinações (leis, 

normas, regras, ordens etc.) contrárias. É usado para “burlar” determinações 
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que se levadas em conta, inviabilizariam ou tornariam difícil a ação pretendida 

pela pessoa que pede o jeito. Assim, ele funciona como uma válvula de escape 

individual diante das imposições e determinações”.  

No jeitinho ocorre uma reinterpretação do fato pela pessoa que 

deve cumprir as regras pré-estabelecidas, passando a priorizar a situação e 

permitindo o não-cumprimento da determinação. Aquele que concede o jeitinho 

considera situação particular como mais importante do que a determinação que 

deveria ser genérica e, dessa forma, valoriza o pessoal perante o universal. 

O modo de conseguir o jeitinho é pela simpatia, humildade e pela 

demonstração de como a aplicação da determinação seria injusta para o seu 

caso. Diferentemente da corrupção ou malandragem, “a concessão do jeitinho 

não é incentivada por nenhum ganho monetário ou pecuniário”. 

BARBOSA(1992), no livro O Jeitinho Brasileiro, afirmou que todos, 

independentemente da posição que ocupam na sociedade, podem conseguir 

jeitinho. O jeitinho é diferente da malandragem, que pressupõe uma pessoa 

prejudicando outra diretamente ou levando vantagem sobre ela. Isso não 

ocorre no jeitinho, pois nele deixou-se de levar em conta o coletivo, mas não 

ocorre prejuízo direto de um sujeito. 

Aquele que concede jeitinho reinterpreta a justiça de leis e 

normas, que muitas vezes são vistas como “inadequadas e extremamente 

impositoras”, tendo, também, seu poder fortalecido, porque passa de um 

simples “cumpridor da lei para um avaliador”. 

No jeitinho, as pessoas resolvem seus problemas dentro da 

sociedade sem a alteração do status quo: cada um resolve “seu” problema de 

forma individual, não se questiona e, portanto, não se altera a ordem 

estabelecida. 

Caso todas as regras e leis tivessem que ser seguidos 

estritamente, sem este mecanismo de flexibilização, a sociedade brasileira 

apresentaria maiores problemas, em razão das suas desigualdades sociais 

profundas. 
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5) Sensualismo 

 

Uma outra característica marcante no brasileiro é o seu 

comportamento sensual, perceptível nas palavras e gestos, que muitas vezes 

causam estranheza ou fascínio em estrangeiros.  

Segundo FREITAS (In: MOTTA e CALDAS, 1997), essa dose de 

sensualismo seria uma forma de navegação social, buscando facilitar a 

obtenção daquilo que se deseja.  

A origem desse comportamento remonta-se às épocas anteriores 

a nossa colonização. No entanto, foi sendo fortalecido durante o processo de 

dominação posterior, deixando marcas indeléveis na nossa cultura.  

Segundo FREYRE, os povos hispânicos tiveram uma grande 

influência do imperialismo sobre a vida e o moral sexual. Esses povos atuaram 

em meio ao “constante estado de guerras”, que causavam “o fluxo e o refluxo 

de populações”, “a extrema mobilidade social”, “a instabilidade econômica”, “os 

contatos cosmopolitas por via marítima” e “a convivência com os maometanos 

polígamos”. No caso do brasileiro, FREYRE cita “influências de caráter social 

contrárias à continência, ao ascetismo, à monogamia”. (FREYRE, 1997, p. 

253)” 

FREYRE analisa a influência da famosa lenda portuguesa da 

“moura encantada”, no livro Interpretação do Brasil : havia uma idealização 

pelo povo português da mulher morena, celebrada como o tipo supremo da 

beleza humana. Esse fato contribuiu para facilitar as relações do colonizador 

lusitano com as índias, do Brasil.  Nessas histórias e lendas, a moça morena, 

moura ou mourisca é vista  como  o ideal de beleza e de atração sexual.  

Essas lendas refletiam o pensamento dos portugueses, que já 

tiveram contato com um povo de cor superior, como os mouros em Portugal e 

na Espanha, havendo assimilado diversos usos e idéias, tais como o gosto pela 

concubinagem ou poligamia, a tolerância e a consideração pelos mestiços.  

Os portugueses do Brasil conservaram muitos traços da influência 

moura na sua conduta ou no seu comportamento. Em Portugal, “o erotismo 
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grosso, plebeu” dominava todas as classes, considerando o uso dos gestos e 

dos palavrões obscenos como sinais de masculinidade. No Brasil, esse 

erotismo lusitano encontrou um ambiente propício desde o início da 

colonização. (FREYRE, 1997, pg. 250) 

O colonizador português aproveitou o uso da poligamia dos 

indígenas,  para se misturar aos nativos da terra (cunhadismo) e também 

amenizar o problema da escassez de gente.  De acordo com FREYRE, esse 

hábito se estendeu até aos senhores de engenho, que sem deixar suas 

próprias terras, podiam praticar uma poligamia que mesclava mulheres de cor, 

além das legítimas esposas brancas.  

FREYRE diz que é na escravidão “é que encontramos na verdade 

o grande excitante de sensualidade entre os portugueses, como mais tarde 

entre os brasileiros”.  Para cumprir a tarefa da colonização, a população era 

“obrigada a manter-se sempre super-excitada, no interesse da procriação à 

grande”. (FREYRE, 1997. p. 252) 

O problema da escassez de recursos humanos era realmente o 

problema mais angustiante para o colonizador português e precisava ser 

resolvido a “qualquer preço”. Com a falta de mulher branca, as negras, que 

desembarcaram no Brasil, foram submetidas a “pura descarga dos sentidos e 

desejos” dos senhores brancos.  

FREYRE contesta o mito de que as negras apresentassem um 

“instinto sensual”  superior em relação às índias e brancas. Elas foram 

obrigadas, sob o poderio absoluto do senhor branco, a servirem da forma como 

estes obrigavam. Ele afirma que, dos três elementos que se juntaram para 

formar o Brasil, o negro era sexualmente o mais fraco; e o mais libidinoso, o 

português. (FREYRE, 1997. p. 100)” 

 
“É absurdo responsabilizar-se o negro pelo que não foi obra sua nem 
do índio mas do sistema social e econômico em que funcionaram 
passiva e mecanicamente. Não há escravidão sem depravação sexual. 
É da essência mesma do regime. Em primeiro lugar, o próprio interesse 
econômico favorece a depravação criando nos proprietários de homens 
imoderado desejo de possuir o maior número possível de crias. 
Joaquim Nabuco colheu num manifesto escravocrata de fazendeiros as 
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seguintes palavras, tão ricas de significação: “a parte mais produtiva da 
propriedade escrava é o ventre gerador.” (FREYRE,  1997. p. 316)” 

  

HOLANDA lembra-nos que “em resultado de tudo isso, a 

mestiçagem que representou, certamente, notável elemento de fixação ao meio 

tropical não constituiu, na América portuguesa, fenômeno esporádico, mas, ao 

contrário, processo normal.”. Ele diz que esse processo permitiu a construção 

de uma nova pátria, “sem esforço sobre-humano”.  (p. 66) 

Sabe-se, também, que muitos elementos brancos portugueses, 

condenados por várias formas de priapismo, foram degredados de Portugal 

para o Brasil. E, mesmo entre os homens de armas portuguesas dos séculos 

XV e XVI, desenvolveram-se todas as formas de luxúria, havendo a difusão dos 

tais vícios e os requintes eróticos a demais classes sociais.    

Um outro fato que mostra a frouxidão da moral sexual, no Brasil 

patriarcal, é o fato da sífilis ser vista como uma doença comum aos âmbitos 

familiares, das casas-grandes. Ou melhor dizendo, “no ambiente voluptuosos 

das casas-grandes, cheias de crias, negrinhas, mulecas, mucamas, é que as 

doenças venéreas se propagaram mais à vontade”. (FREYRE, 1997. p. 318) 

O interesse econômico de senhores de escravos fez com que 

houvesse muita indulgência sobre a questão da antecipação dos filhos nas 

funções genésicas. Nenhuma casa-grande do tempo da escravidão gostava de 

conservar filhos que não geravam novas crias. O “rapaz donzelo” é sempre 

ridicularizado. Pode-se dizer que esse ambiente de “intoxicação sexual” era 

formado pelo sistema econômico da monocultura e do trabalho escravo, com a 

influência do clima. (FREYRE, 1997. p. 372-373) 

Até na culinária portuguesa, encontramos “as formas e 

ornamentos meio fálicos de bolos e doces”, “a condimentação picante 

afrodisíaca”, uma “vibração erótica”, que precisou manter na sua época intensa 

de imperialismo colonizador. A culinária colonial brasileira também apresenta 

iguais “estímulos ao amor e à fecundidade”. (FREYRE, 1997. p. 250) 
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Através dessa breve análise, pode-se perceber o porquê das 

nossas relações interpessoais serem tão marcadas por traços de afetividade 

intensa e sensualismo latente. 

 

 

6) Aventureiro 

 

Segundo FREYRE, no livro Interpretação do Brasil, no passado 

histórico de Portugal, diversos grupos invasores já passaram por aquelas terras 

– os ligúrios, os celtas e os gauleses, os fenícios, os cartagineses, os romanos, 

os suevos e os godos, os judeus, os mouros, os alemães, os franceses, os 

ingleses – havendo também a mestiçagem ao contato de numerosos negros 

que ali penetraram como escravos domésticos, e o contato de índios orientais.  

Alguns estudiosos do éthos português atribuíram o espírito de 

iniciativa marítima dos portugueses, dentre os séculos XIV a XVII, aos antigos 

fenícios, os cartagineses e os judeus.  

Os fatores que parecem ter desenvolvido o  espírito de aventura 

e os preconceitos aristocráticos são : a influência dos cruzados franceses e 

ingleses com o seu espírito de aventura e o seu desprezo pelo trabalho 

agrícola; a presença e a influência dos judeus, com o seu espírito comercial e o 

seu desdém por qualquer espécie de trabalho manual, entusiasmando-se pelas 

profissões intelectuais e burocráticas; as vitórias portuguesas sobre os mouros; 

as conquistas dos portugueses na Ásia e na África e a oportunidade para 

empregar serviço da terra ou nas artes manuais a negros, a índios orientais e a 

mouros.  

De acordo com FREYRE, no Brasil, o espírito de aventura 

manifestara-se “em gosto pela ação militar, em amor ao fausto e à ostentação, 

e também às ocupações burocráticas ou ao parasitismo” além das “atividades 

escravizadoras dirigidas no começo contra os índios, mas logo depois 

concentradas na importação de negros para as plantações”.  
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Os portugueses com o perfil rural vieram para o Brasil no século XVI, 

completando o quadro da colonização, junto com esses aventureiros, “cujos 

traços predominantes foram o espírito de aventura, o amor das novidades, a 

clarividência, o espírito comercial e urbano, o gênio prático”.  

Os plantadores portugueses foram diversas vezes enganados por 

aqueles que se davam à aventura comercial e tinham paixão da vida urbana, 

sendo judeus, em sua maioria. FREYRE acredita que esse antagonismo foi 

benéfico para Brasil: os judeus urbanos viabilizaram a industrialização da 

agricultura da cana doce no Brasil e o sucesso da comercialização do açúcar 

brasileiro. (FREYRE, 2001. pg. 74) 

HOLANDA diz que a sociedade portuguesa, quase à margem das 

congêneres européias, não se naturalizou à moderna religião do trabalho e o 

apreço à atividade utilitária. Para um bom português, uma ociosidade era mais 

excelente e mais nobilitante do que o esforço manual.  Ele aplicou uma 

classificação sobre os dois tipos de visão referente ao trabalho: o tipo 

aventureiro e o tipo trabalhador. 

O aventureiro, representado no povo português, ignora 

fronteiras e observa os objetivos a serem alcançados. “No mundo tudo se 

apresenta a ele em generosa amplitude e, onde quer que se erija um obstáculo 

a seus propósitos ambiciosos, sabe transformar esse obstáculo em trampolim. 

Vive dos espaços ilimitados, dos projetos vastos, dos horizontes distantes”.  

O trabalhador é aquele que “enxerga primeiro a dificuldade a 

vencer, não o triunfo a alcançar. O esforço lento, pouco compensador e 

persistente, que, no entanto, mede todas as possibilidades de desperdício e 

sabe tirar o máximo proveito do insignificante, tem sentido bem nítido para ele. 

Seu campo visual é naturalmente restrito. A parte maior do que o todo.”. 

Segundo HOLANDA, a conquista e colonização dos novos 

mundos teve uma participação quase nulo do “trabalhador”. O gosto da 

aventura  teve uma grande influência em nossa vida nacional. “Favorecendo a 

mobilidade social, estimulou os homens, além disso, a enfrentar com denodo 

as asperezas ou resistências da natureza e criou-lhes as condições adequadas 

a tal empresa.”  
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O português vinha buscar, no Brasil, a riqueza que custa “ousadia, 

não riqueza que custa trabalho”.  Mesmo a lavoura açucareira, não foi uma 

civilização tipicamente agrícola. No âmbito urbano, também, dominava “o 

mesmo amor ao ganho fácil e a infixidez que tanto caracterizam, no Brasil, os 

trabalhos rurais”  (HOLANDA, 1995. p. 58). 

E foi no Planalto de Piratininga que nasceu um momento novo 

de  história nacional, de acordo com HOLANDA:  pela primeira vez, “a 

população colonial adquire forma própria e encontra voz articulada”. Os 

corajosos “caçadores de  índios, farejadores e exploradores de riqueza, foram, 

antes do mais, puros aventureiros”. Quando as expedições acabavam eles 

voltavam  geralmente à sua vila e aos seus sítios da roça. Dessa forma, não 

realizaram obra colonizadora, buscando outras riquezas da terra.  

Conforme as palavras do Alexandre Borges de FREITAS (In: 

MOTTA e CALDAS, 1997, p. 53), “o brasileiro busca limitar seu foco a 

perspectivas de proveito material que dêem retorno a curto prazo”. Há uma 

predisposição no brasileiro, de desvalorizar o trabalho manual, herdada de 

colonizadores portugueses.  Pode-se observar que, no Brasil, associavam o 

trabalho manual com o trabalho escravo, depreciando e desqualificando 

socialmente aqueles que não tinham um perfil “aventureiro”. 

 

 

7) Patriarcalismo   

 

Na sociedade brasileira, há uma valorização muito grande da 

figura do patriarca. A este cabe todo o poder de decisão, restando somente a 

obediência aos demais membros da família. Àqueles que se mostrarem 

contrários ao patriarca, é dada a punição maior que é o afastamento do âmbito 

das relações, vital para a sobrevivência numa sociedade marcada pelo 

personalismo.  

Esse poder quase que irrestrito dos patriarcas originou do 

processo de colonização utilizado pela Coroa portuguesa. Segundo FREYRE, a 
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métropole deixou todos os gastos de instalação e de defesa militar da colônia 

para a iniciativa particular. Em contrapartida, deixou também “os privilégios de 

mando e de jurisdição sobre terras enormes” para os colonizadores. As muitas  

concessões também foram sendo estendidas à cultura do açúcar, “ na pessoa 

quase feudal do senhor de engenho”. A Coroa alcançou o seu objetivo de  

desenvolver o Brasil às custas da iniciativa particular, estimulada nos seus 

instintos de posse e de mando. No entanto, por um logo tempo, sofremos  dos 

demais frutos desse sistema: “monocultura desbragada”, “mandonismo dos 

proprietários de terras e escravos”, ”os abusos e violência dos autocratas das 

casas-grandes”, “o exagerado privativismo ou individualismo”. (FREYRE, 1997. 

p. 244 - 245) 

Diferentemente dos exploradores ou “homens nômades”, os 

senhores de engenhos e fazendas fixaram-se à terra, estabelecendo 

construções residenciais sólidas, chamadas de casas-grandes. Aos escravos, 

os senhores construíram as senzalas. Construíram também suas igrejas ou 

capelas e os edifícios dos seus engenhos ou fábricas de açúcar, cercando-os 

por vezes de  árvores de vida secular, trazidas da Ásia, da África, da Europa, 

como  palmeiras, mangueiras, jaqueiras, e, também, de animais nobres e úteis, 

como os cavalos, vacas, bois, gatos.  

Os chamados “homens nômades”, bandeirantes ou sertanistas, 

eram simples e rústicos nos seus gostos e hábitos sociais e não tinham forma 

estável de  arquitetura doméstica. Em contraposição, os senhores de engenho 

conservaram e refinaram os seus hábitos senhoriais, mantendo casas 

aristocráticas e um regime de alimentação à européia, importando os seus 

vinhos e a maior parte dos alimentos de Portugal. 

Mesmo vivendo à maneira européia, os senhores de engenho 

tinham “tantas mulheres de cor quantas desejassem, além das legítimas 

trazidas de Portugal ou com quem tivesse legalmente unido no Brasil”. Esses 

patriarcas tinham um poder quase absoluto no Brasil, com os privilégios 

concedidos pelo rei. A eles era incumbida a defesa das causas e dos 

interesses de Portugal contra os índios e as potências européias rivais dos 

portugueses. As casa-grandes acabaram tornando-se símbolos da estabilidade 
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portuguesa na costa brasileira e a expressão física de um novo tipo de poder 

feudal ou patriarcal. 

No que se refere ao preconceito de raça nesse tipo de 

propriedade latifundiária, FREYRE afirma que poucos aristocratas brasileiros 

se mostravam tão rigorosos em matéria de pureza racial, quando comparados 

a maioria dos aristocratas do Velho Sul dos Estados Unidos. No Brasil, o 

orgulho de “família” sobrepunha-se ao orgulho de raça. 

As famílias eram muito numerosas, com dez, quinze ou até mais 

de vinte filhos, tendo a opção de uma parte destes seguir carreiras nobres 

como o exército ou a marinha, o governo, a diplomacia, a administração pública 

ou a advocacia, a Igreja ou o sacerdócio, e, para os mais progressistas, a 

medicina.  

O sistema de monocultura latifundiária e patriarcal que dominou o 

Brasil parece ter sido o responsável por diversas alianças : entre as grandes 

famílias patriarcais e o altar, o governo, a administração pública, isto é, quase 

todos os âmbitos de domínio social. O patriarcalismo e personalismo fixados 

entre nós, possui uma raiz rural forte e arraigada por uma tradição de origens 

seculares. Segundo FREYRE, as facções são constituídas à semelhança das 

famílias do estilo patriarcal, onde os vínculos biológicos e afetivos que unem ao 

chefe os descendentes, colaterais e afins, além dos agregados de  toda sorte, 

preponderam-se sobre as demais considerações, formando assim, “um todo 

indivisível”, movido por sentimentos e deveres.  

HOLANDA, em Raízes do Brasil, confirma, também, o poderio 

dos senhores de engenho, que pela solidez de seus estabelecimentos, eram 

considerados como “a mola real da riqueza e do poder na colônia, os 

animadores reais da produção, do comércio, da navegação e de todas as artes 

e ofícios”. Ele mostra que, nos domínios rurais, o tipo de família era a 

organizada “segundo as normas clássicas do velho direito romano-canônico, 

mantidas na península Ibérica através de inúmeras gerações, que prevalece 

como base e centro de toda a organização”. Nesse modelo, os escravos das 

plantações e das casas e os agregados dilatam o círculo familiar  e, com ele, a 

autoridade imensa do “pater-famílias”. A própria palavra “família”, derivada de 
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famulus, está vinculada à idéia de escravidão, sendo que mesmo os filhos são 

“apenas os membros livres do vasto corpo, inteiramente subordinado ao 

patriarca, os liberi“: o poder patriarcal é “virtualmente ilimitado”, existindo  

poucos elementos que possam parar a sua tirania. 

 

Observe um trecho escrito por FREYRE, que comprova a 

situação de subordinação rígida a que os filhos eram submetidos: 

 

“ A vítima desse esnobismo dos barões foi o filho. Que judiasse com os 
muleques e as negrinhas, estava direito; mas na sociedade dos mais 
velhos o judiado era ele. [...] Ele que em presença dos mais velhos 
devia conservar-se calado, um ar seráfico, tomando a bênção a toda 
pessoa de idade que entrasse em casa e lhe apresentasse a mão suja 
de rapé. Ele que ao pai devia chamar ‘senhor meu pai’ e à mãe 
‘senhora mãe’ [...] Até então, esposas e filhos se achavam quase no 
mesmo nível dos escravos.”. (FREYRE, 1997. p. 421) 

 

O quadro familiar torna-se tão poderoso e exigente, que os 

indivíduos o carregam, mesmo fora do recinto doméstico. Dessa forma, o  

privado precede sempre o público. Esse modelo foi transportado, de súbito, 

para o ambiente urbano, sendo mantida a mentalidade, os preconceitos e uma 

grande parcela do teor da vida patriarcal, fornecendo o grande modelo por 

onde se hão de basear, na vida política, as relações entre governantes e 

governados. 

A mentalidade de casa-grande invadiu todas as profissões, sem 

exclusão das mais humildes. HOLANDA aponta que este seria a causa das 

dificuldades observadas, no funcionamento dos nossos serviços públicos. 
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8) Busca em evitar conflito : uma certa Postura de Espectador 

 

Segundo BARROS e PRATES (1996), o homem brasileiro possui 

um gosto pelo mandonismo, protecionismo e de dependência que provoca um 

comportamento paternalista e, ao mesmo tempo, cria as condições para o que 

chamam de “mutismo brasileiro”: onde a prática do diálogo é substituída por 

comunicados unilaterais ao povo. Os autores dizem que o “ mutismo” não 

consiste numa ausência de resposta e, sim, na falta de teor crítico das 

respostas.  

O mutismo e a baixa consciência crítica ocasionam uma baixa 

iniciativa, falta de autodeterminação e de transferência de responsabilidade 

para as lideranças. É um processo de infantilização que acaba por eliminar a 

vontade própria, mesmo que haja uma maior liberdade de atuação.  

HOLANDA aponta o personalismo como a origem de um 

comportamento excessivamente obediente:  

 

“À autarquia do indivíduo, à exaltação extrema da personalidade, 
paixão fundamental e que não tolera compromissos, só pode haver 
uma alternativa: a renúncia a essa mesma personalidade em vista de 
um bem maior. Por isso mesmo que rara e difícil, a obediência aparece 
algumas vezes, para os povos ibéricos, como virtude suprema entre 
todas. E não é estranhável que essa obediência – obediência cega, e 
que difere fundamentalmente dos princípios medievais e feudais de 
lealdade – tenha sido até agora, para eles, o único princípio político 
verdadeiramente forte. A vontade de mandar e a disposição para 
cumprir ordens são-lhe igualmente peculiares.“ (HOLANDA, Raízes do 
Brasil, p. 39) 

 

Outro fator, que pode ter colaborado para desenvolver essa 

busca em evitar conflitos, seria a influência do “ espírito de dominação 

portuguesa, que renunciou a trazer normas imperativas e absolutas, que cedeu 

todas as vezes em que as conveniências imediatas aconselharam a ceder” , na 

opinião de HOLANDA. Tal convicção, longe de exprimir desapego ou desprezo 

por esta vida, seria uma atenção dada a um realismo fundamental, que 
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renuncia a transfigurar a realidade por meio de imaginações delirantes ou 

códigos de postura e regras formais. O colonizador português aceitou a vida, 

em suma, como a vida é:  sem cerimônias, sem ilusões, sem impaciência, sem 

malícia e, muitas vezes, sem alegria.  

Analisando a evolução do trabalho no Brasil, percebe-se que esta 

esfera não proporcionou muitas opções de iniciativas ou críticas por parte dos 

trabalhadores. Diferentemente dos outros povos, que cultuam as atividades 

profissionais como formas de auto-realização, aqui, o trabalho adquire um 

caráter meramente acidental na vida dos indivíduos. Essa visão de trabalho 

deveu-se à empresa escravista, “fundada na apropriação de seres humanos 

através da violência mais crua e da coerção permanente, exercida através dos 

castigos mais atrozes”, atua como um fator de desapropriação da identidade 

humana.  

RIBEIRO comenta sobre essa desumanização causada pelo 

sistema escravocrata e seus impactos no trabalhador brasileiro:  

 

“ [...] nenhum povo que passasse por isso como sua rotina de vida, 
através de séculos, sairia dela sem ficar marcado indelevelmente. 
Todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles pretos e índios 
supliciados. Todos nós, brasileiros somos, por igual, a mão possessa 
que os supliciou. A doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se 
conjugaram para fazer de nós a gente sentida e sofrida que somos e a 
gente insensível e brutal, que também somos. Descendentes de 
escravos e de senhores de escravos seremos sempre servos da 
malignidade destilada e instalada em nós...” (RIBEIRO. 1995. Pg. 120)   

 

Segundo FREYRE, a valorização e o desenvolvimento humano 

não melhorou no período republicano. Os primeiros líderes foram muito 

perspicazes nos assuntos financeiros e nos problemas relacionados com o 

progresso material, mas fracassaram com os problemas humanos. Por 

exemplo,  descuidaram de problemas importantes, como a transição do 

trabalho escravo para o trabalho livre. Mesmo os líderes que tinham 

descendência negra evitaram defender as causas desse trabalhadores recém-

libertados, com a apreensão de ver ressaltar um elemento pessoal ou 

hereditário que buscavam esquecer ou esconder.  
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O sistema educacional brasileiro, observado por um estrangeiro 

chamado Luccock, em princípio do século XIX, mostra a deficiência de 

recursos estimuladores de crítica, porque se notava uma falta de alegria nos 

meninos e de vivacidade nos rapazes. De acordo com FREYRE, a educação 

brasileira, daquela época, destruía nas crianças toda a espontaneidade, 

criando indivíduos com postura de espectador.  

Para se entender essa passividade do trabalhador brasileiro, 

vejamos a razão apontada por FREYRE, para a ocorrência desse mecanismo 

contraditório entre o discurso de libertação do trabalhador e o íntimo desejo de 

ser dominado que permanece nele:  

 

“ A nossa tradição revolucionária, liberal, demagógica, é antes aparente 
e limitada a focos de fácil profilaxia política: no íntimo, o que o grosso 
do que se pode chamar “povo brasileiro” ainda goza é a pressão sobre 
ele de um governo másculo e corajosamente autocrático. Mesmo em 
sinceras expressões individuais – não de todo invulgares nesta espécie 
de Rússia americana que é o Brasil – de mística revolucionária, de 
messianismo, de identificação do redentor com a massa a redimir pelo 
sacrifício da vida ou de liberdade pessoal, sente-se o laivo ou o resíduo 
masoquista: menos a vontade de reformar ou corrigir determinados 
vícios de organização política ou econômica que o puro gosto de sofrer, 
de ser vítima, ou de sacrificar-se.  (FREYRE, 1997.  p. 51 - 52) 

 

Podemos concluir que a influência desses fatos históricos, a 

educação destruidora de senso crítico e a escravidão, que não sofreu uma 

transição adequada, contribuem para acentuar a postura de espectador, 

apontada como um traço cultural brasileiro.  

 

 

9) Fixação com a figura do “Estrangeiro”  

 

No livro Cultura organizacional e Cultura Brasileira, CALDAS 

(1997), mostra que a raiz da fixação na figura do estrangeiro está arraigada na 

cultura brasileira, sendo amplamente difundida e importante para a 

compreensão da realidade organizacional local. 
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Ele afirma que a figura do estrangeiro encontrou um ambiente de 

grande aceitação no imaginário brasileiro, desenvolvendo-se e reproduzindo-se 

de forma singular, no nosso país. 

CALDAS diz que o chamado “estrangeiro” não seria exatamente 

um modelo de fora do país: é o conceito que se refere a um modelo de fora.  

A implantação desses modelos de fora vem acontecendo desde o 

início da nossa colonização. Segundo HOLANDA, essa tentativa de 

implantação da cultura européia em extenso território, dotado de condições 

naturais peculiares, “é, nas origens da sociedade brasileira, o fato dominante e 

mais rico em conseqüências” . Ele afirma que trazendo de países distantes 

formas de convívio, instituições, idéias, e tentando em manter tudo isso em 

ambiente muitas vezes desfavorável e hostil, “somos ainda hoje uns 

desterrados em nossa terra”. 

Na sua análise, HOLANDA afirma que a colonização realizada no 

Brasil pelos portugueses teve um caráter mais acentuado de feitorização do 

que de colonização: 

  

“ Não convinha que aqui se fizessem grandes obras, ao menos quando 
não produzissem imediatos benefícios. Nada que acarretasse maiores 
despesas ou resultasse em prejuízo para a metrópole. O preceito 
mercantilista, adotado aliás por todas as potências coloniais até o 
século XIX, segundo o qual metrópole e colônias hão de completar-se 
reciprocamente, ajustava-se bem a esse ponto de vista.”. (HOLANDA, 
p. 107 - 108) 

 

Sempre foi imposto ao Brasil, sistemas complexos e acabados, 

“sem saber até que ponto se ajustam às condições da vida brasileira e sem 

cogitar das mudanças que tais condições da vida brasileira e sem cogitar das 

mudanças que tais condições lhe imporiam.”. A transplantação cultural, a 

adoção servil de modelos externos, no campo político como no campo artístico, 

deriva de uma ideologia do colonialismo, segundo SODRE (1965):  
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“ Os povos subordinados não a escolhem por um ato de vontade. São 
naturalmente conduzidos a recebê-la porque, ao mesmo tempo que 
justifica a supremacia das nações colonizadoras, justifica internamente, 
a supremacia da classe ou das classes que se beneficiam da 
subordinação, associando-se às forças econômicas externas que a 
impõem. [...] A opção pela ideologia do colonialismo só então é um ato 
de vontade – e quando isto acontece,  tal ideologia, entra em crise e 
começa a desmoralizar-se.” ( SODRE, 1965, p. 13) 

  

No século XIX, ao invés de uma capacitação da mãos-de-obra 

interna, iniciou-se uma importação de imigrantes europeus, para o Brasil. A 

atração do capital e da mão-de-obra estrangeira refletiu bem a  característica 

típica da política estritamente econômica adotada pelos líderes republicanos 

para a europeização do Brasil. Novamente, pouca importância se dispensou ao 

lado humano, sendo que o aspecto mecânico ou material foi o mais relevante 

para  os governantes brasileiros. 

CALDAS (1997) mostra que o país de origem do modelo a ser 

importado pode variar com o correr dos períodos históricos: inicialmente, o 

nosso estrangeiro era a metrópole, Portugal; durante o final de século XIX e 

início de XX, os europeus exerceram o papel do estrangeiro exportador de 

modelos de excelência; e, mais recentemente, iniciou-se um ciclo norte-

americano, sendo quase que hegemônica a influência do estrangeiro 

americano. 

Segundo CALDAS, existem três fatores culturais que contribuem 

diretamente para essa alta permeabilidade do povo brasileiro: 

 

“ Primeiro, nosso forte traço autoritário e, ao mesmo tempo, paternalista 
criou no brasileiro o gosto simultâneo pelo protecionismo e pela 
dependência. Fomos acostumados, enquanto povo, a nutrir uma 
postura de espectador sempre dependente de algo ou  alguém – em 
geral, algum tipo de ‘estrangeiro’ - que nos leve e nos conduza. 
Segundo, nossa atração ao sensual e ao exótico [...] explica o gosto do 
português pela mistura, pela ausência de orgulho de raça. [...] E, por 
fim, o formalismo brasileiro – isto é, nossa tendência de aceitar e 
provocar a discrepância entre o formal e o real...” (CALDAS, In: MOTTA 
e CALDAS, 1997, p. 82) 
 



 66 

10)  Patrimonialismo 
 

 
Humberto Falcão MARTINS, no seu artigo A ética do 

patrimonialismo e a modernização da administração pública brasileira, no livro 

Cultura Organizacional e Cultura Brasileira (MARTINS. In: MOTTA e CALDAS, 

1997), define o  patrimonialismo como a confusão entre o que é público e o 

que é privado. Muitos autores empregaram o termo patrimonialismo para 

designar, num sentido amplo, “a cultura de apropriação daquilo que é público 

pelo privado (JAGUARIBE, 1958; WAHRLICH, 1983; GUERREIRO-RAMOS, 

1983), a despeito de comportar variações de amplitude conceitual, conquanto 

esteja referido mais especificamente a apropriação de recursos, poder ou 

benefícios públicos”. 

Originalmente, WEBER (1978) utilizou este termo para 

demonstrar o domínio privado de governantes e funcionários sobre o governo 

mediante a não-separação ente o tesouro do estado e de seu monarca ou de 

seu corpo funcional.  

O patrimonialismo brasileiro recebeu muitas influências dos 

portugueses, na sua formação. Observemos como ocorreu a formação desse 

“espírito do patrimonialismo” no povo lusitano, baseando-nos no artigo do 

MARTINS (1997).  

Em Portugal, à época de sua consolidação, havia uma forte 

herança moura de valorização do trabalho, da expansão agrícola, da 

sofisticação dos códigos, das armas etc. No entanto, a partir das navegações, 

o expansionismo iniciou uma mudança nos valores portugueses: se a 

monarquia do reino continental garantia a integridade territorial e o progresso 

baseados numa ética de trabalho, a expansão ultramarina passou a 

representar a possibilidade de enriquecimento rápido e fácil, além da 

necessidade de centralização e concentração do poder real.  

O expansionismo trouxe uma transformação dos  costumes, tais 

como a aversão ao trabalho, mania nobiliárquica, decadência da família, 

predação e rapinagem (ZANCANATO, 1994): o Estado português iniciou um 
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processo de degeneração a partir das suas instituições, principalmente a 

monarquia. 

A administração da colônia brasileira, devido às suas influências 

da metrópole, acaba por reproduzir os vícios do Estado português: 

centralização, regulações embaralhadas e forte influência da igreja.  Segundo 

PRADO JR, o Estado aparece como unidade inteiriça, na qual a expressão 

integral do poder e síntese completa do Estado é o rei, “supremo dispensador 

de todas as graças e regulador nato de todas as atividades”. Na legislação 

administrativa da colônia, encontram-se um amontoado desconexo, de 

determinações particulares casuísticas, de regras que se acrescentam umas às 

outras sem obedecerem a plano algum de conjunto.  

De acordo com FAORO (1984), a colônia apresentava uma 

complexa, confusa, tumultuária e fluida hierarquia. O governador-geral, o 

ouvidor-geral e o provedor-mor, os capitãoes-generais e governadores e os 

capitães-mores das capitanias e os municípios com seus vereadores e juízes 

não possuem uma delimitação muito clara das suas atribuições, numa corte 

frouxamente hierárquica, onde todos se dirigem ao rei e a seu círculo de 

dependentes,  atropelando os graus intermediários de comando.  

No período imperial, além da própria estrutura de política 

retrógrada, a postura do imperador D. Pedro II, considerado um “burocrata-

diletante”, corroborava para a formação de poderes paralelos, verdadeiras 

governanças autônomas, que seguraram as rédeas do império em diferentes 

períodos centralizadores e descentralizadores. Na administração, prevalecia o 

paternalismo, o nepotismo  e o bacharelismo, cujos critérios de seleção e 

provimento oscilavam entre o status, o parentesco e o favoritismo (PRADO JR, 

1994).  

Nos anos iniciais da República Velha, ocorreram algumas 

mudanças políticas e institucionais significativas à administração pública 

herdada do Império. No entanto, ainda na década de 30, o mercado interno não 

se havia integrado numa economia nacional, implicando em baixa demanda de 

transformações da administração pública: não há registros de esforços 

sistemáticos de reforma administrativa, somente restruturações ministeriais, 
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próprias da atividade governamental do Império e da implantação do 

federalismo desconcentrado da República Velha. Nesse período, a política dos 

governadores, baseada em coronelismo, passou a exercer mais influência 

política junto ao governos central e a definir as relações entre Estado e 

sociedade: o clientelismo se institucionalizava no sistema político.  

Observando a evolução histórica, o Estado e a administração 

pública brasileiros podem ser classificados como patrimonialistas, desde o seu 

nascimento (MARTINS, In: MOTTA e CALDAS, 1997, pg. 175).    

 

 

11)  Ambigüidade / Dualidade  

 

Os traços de um comportamento ambíguo podiam ser notados no 

colonizador português. FREYRE aponta para o fato do português ter sido fruto 

de uma relação complexa entre os fatores culturais antagônicos:  

 

“O que se sente em todo esse desadoro de antagonismos são as duas 
culturas, a européia e a africana, a católica e a maometana, a dinâmica 
e a fatalista encontrando-se no português, fazendo dele, de sua vida, 
de sua moral, de sua economia, de sua arte um regime de influências 
que se alternam, se equilibram ou se hostilizam” (FREYRE, 1997,      
pg. 8) 
 
 

Influenciada por tais antagonismos de cultura, a flexibilidade, a 

indecisão, o equilíbrio ou a desarmonia, a colonização do Brasil ou a formação 

da sociedade brasileira tornou-se igualmente equilibrada nos antagonismos. 

Segundo HOLANDA, é freqüente, entre os brasileiros, “a 

facilidade com que se alimentam, ao mesmo tempo, de doutrinas dos mais 

variados matizes e com que sustentam, simultaneamente, as convicções mais 

díspares“.  

De acordo com FREYRE, no livro Interpretação do Brasil, vistos 

de conjunto, os brasileiros teriam o que os psiquiatras chamam um “passado 
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traumático”. A escravidão foi o “grande trauma”, onde a cor menos branca foi 

como a lembrança desagradável de uma situação social infeliz ou de um 

episódio vergonhoso do seu passado.  

Esse trauma converteu-se num “sadismo do mando”, disfarçado 

em “princípio de Autoridade” ou “defesa da Ordem”. FREYRE afirma que o 

equilíbrio social continua a ser entre as realidades tradicionais e profundas: 

sadistas e masoquistas, senhores e escravos, doutores e analfabetos, 

indivíduos de cultura predominantemente européia e outros de cultura 

principalmente africana e ameríndia.  

Embora esse equilíbrio apresente desvantagens, a tal dualidade 

não é de todo prejudicial à nossa cultura em formação: a cultura brasileira é 

enriquecida de um lado pela espontaneidade, pelo frescor de imaginação e 

emoção do grande número e, de outro lado, pelo contato, através das elites, 

com a ciência, com a técnica e com o pensamento adiantado da Europa.  

Não se pode negar que o vácuo entre os dois extremos é enorme 

e a intercomunicação entre as duas tradições de cultura ainda se encontra 

deficiente. No entanto, na opinião do FREYRE, não se pode acusar de rígido, 

nem de falta de mobilidade vertical o regime brasileiro, em vários sentidos 

sociais um dos mais democráticos, flexíveis e plásticos.  

 

 

12)  Gosto pelo Espetáculo 
 

O Brasil é, também, conhecido pela sua alegria de viver, o seu 

gosto pelos espetáculos e festas. Segundo FREYRE, na obra Casa-grande e 

Senzala, foi negro quem animou a vida doméstica do brasileiro: o português e o 

caboclo apresentavam um jeito melancólico, sendo que as diversas festas  

brasileiras receberam o tom alegre, por influência dos negros. Eles deram  

alegria aos são-joões de engenho, os bumbas-meu-boi, os cavalos-marinhos, 

os carnavais, as festas de Reis: trouxe a inspiração dos seus cultos totêmicos e 

fálicos, transformando o formato das tradicionais festas católicas.  
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As festividades possuem os traços dos antigos festivais pagãos, 

que cultuavam a fecundidade. Além dos elementos orgiásticos africanos, havia, 

também, o resíduo pagão característico trazido pelo colonizador branco no seu 

cristianismo lírico, festivo, de procissões alegres.  

O Carnaval é uma festa de que o povo do Brasil participa com 

grande entusiasmo, durante os quais se dança nos clubes, nos teatros, nas 

praças e nas ruas. No livro Interpretação do Brasil, FREYRE diz que o 

Carnaval para os brasileiros é somente um exagero da sua conduta 

característica e comum ou cotidiana.  

Nas palavras de Darcy RIBEIRO, nenhum povo que passasse por 

uma rotina de vida dura e repressora, através de séculos, sairia dela sem ficar 

marcado indelevelmente. Os brasileiros atuais são descendentes daqueles 

negro e índios supliciados e, ao mesmo tempo, dos senhores que os 

supliciaram. O autor acredita que, como os descendentes de escravos e de 

senhores de escravos, nós seremos sempre servos de uma malignidade 

destilada e instalada em nós.  

Analisando a aparente alegria e a busca por uma vida 

espetaculosa, notável inicialmente em escravos negros e, posteriormente, 

transferido para a sociedade brasileira como um todo, pode-se observar que 

esta sociedade do espetáculo serve como um mecanismo de exclusão, 

alienação e de  desapropriação de poder e autonomia.  

No livro  A sociedade do espetáculo, Guy DEBORD (1997) faz 

uma análise profunda sobre o espetáculo e suas influências na sociedade 

capitalista atual. Segundo DEBORD, a discussão vazia sobre o espetáculo é 

organizada pelo próprio espetáculo, sendo que acabam por destacar os 

grandes recursos do espetáculo, a fim de não dizer nada sobre seu uso.  

Muitas vezes o espetáculo é chamado de “domínio da mídia”, 

sendo que “o espetáculo nada mais seria que o exagero da mídia, cuja 

natureza, indiscutivelmente boa, visto que serve para comunicar, pode às 

vezes chegar a excessos”. Sobre a dissimulação dos que controlam o 

espetáculo, DEBORD aponta que os tais  “donos da sociedade” declaram-se 

atacados por seus “empregados midiáticos” e censuram a “plebe de 
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espectadores” pela tendência de entregar-se sem reservas aos prazeres da 

mídia.  

Há uma rigorosa lógica do espetáculo que comanda em toda 

parte “as exuberantes e diversas extravagâncias da mídia”. O autor observa 

que o espetáculo vem se aprofundando no seu domínio, conseguindo dar uma 

continuidade, adquirindo cada vez maior importância. Esse domínio não 

decorre do aperfeiçoamento da tecnologia da mídia, e, sim do fato de “a 

dominação espetacular ter podido educar uma geração submissa a suas leis”. 

DEBORD diz que uma sociedade modernizada, até o estágio do 

“espetacular integrado”, caracteriza-se pela combinação de cinco aspectos 

principais: a incessante renovação tecnológica, a fusão econômico-estatal, o 

segredo generalizado, a mentira sem contestação e o presente perpétuo. 

(DEBORD, 1997. p. 175) 

As inovações tecnológicas receberam grandes impulsos, após a 

Segunda Guerra Mundial, reforçando ainda mais a autoridade espetacular; “por 

seu intermédio, todos se vêem inteiramente entregues ao corpo de 

especialistas, a seus cálculos e a seus juízos sempre satisfeitos com esses 

cálculos”.  

O segundo aspecto, a fusão econômico-estatal, é a tendência 

mais manifesta do século XX, tornando-se “o motor do desenvolvimento 

econômico recente”. A aliança firmada entre essas duas forças, “a economia e 

o Estado, garantiu-lhes os maiores ganhos comuns em todos os domínios”. 

Esse tipo de  união também se mostrou muito favorável ao desenvolvimento 

da dominação espetacular. 

O segredo generalizado “mantém-se por trás do espetáculo, 

como o complemento decisivo daquilo que mostra e, se formos ao fundo das 

coisas, como sua mais importante operação”.  

A falta de contestação à mentira ocasionou uma nova realidade, 

porque a verdade deixou de existir em toda parte, ou, no melhor caso, ficou 

reduzida a uma hipótese que nunca poderá ser demonstrada. A mentira sem 

contestação causou o desaparecimento da opinião pública incapaz de ouvir e 
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de se formar, trazendo importantes conseqüências para a política, as ciências 

aplicadas, a justiça e o conhecimento artístico. 

Podemos notar que, atualmente, a própria moda se “imobilizou”, 

do vestuário aos cantores, querendo esquecer-se do passado e não 

acreditando no futuro, devido à uma circulação incessante da informação, que 

“a cada instante retorna a uma lista bem sucinta das mesmas tolices, 

anunciadas com entusiasmo como novidades importantes”, ao passo que as 

notícias de fatos importantes, referentes ao que de fato muda, são circuladas 

com baixíssima freqüência.  

Isto ocorre do fato da dominação espetacular querer apagar todo 

o conhecimento histórico geral; iniciando pelas informações e todos os 

comentários razoáveis sobre o passado recente. No entanto, DEBORD observa 

que um Estado, em cuja gestão se instala por muito tempo um grande déficit de 

conhecimentos históricos, já não pode ser conduzido estrategicamente. 

Numa sociedade de espetáculo, o espectador é suposto 

“ignorante de tudo”, não merecedor de nada”. Um bom espectador deve ficar 

sempre olhando, para saber o que vem depois e nunca age. Segundo 

DEBORD, no plano dos recursos de pensamento das populações 

contemporâneas, a primeira causa da decadência decorre do fato de que “o 

discurso apresentado no espetáculo não deixa espaço para a resposta”, porque 

a lógica só se forma socialmente pelo diálogo.  

O indivíduo, que está sendo formado dentro deste “pensamento 

espetacular empobrecido”, coloca-se a serviço da ordem estabelecida, embora 

sua intenção subjetiva possa ser o oposto disso. Isto ocorre porque, nos pontos 

essenciais, ele obedecerá à linguagem do espetáculo, por consistir na única 

que ele conhece, aquela que lhe ensinaram a falar. Mesmo querendo repudiar 

a retórica do espetáculo, acabará usando a sintaxe dessa linguagem.  

Segundo DEBORD, o espetáculo é ao mesmo tempo o resultado 

e o projeto do modo de produção existente. O espetáculo seria “o âmago do 

irrealismo da sociedade real”. O espetáculo na sociedade corresponde a uma 

fabricação concreta da alienação.  
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A sociedade do espetáculo não domina as regiões 

subdesenvolvidas apenas pela hegemonia econômica:  

 

“ Nos lugares onde a base material ainda está ausente, em cada 
continente, a sociedade moderna já invadiu espetacularmente a 
superfície social. Ela define o programa de uma classe dirigente e 
preside sua formação. Assim como ela apresenta os psedobens a 
desejar, também oferece aos revolucionários locais os falsos modelos 
de revolução. O espetáculo específico do poder burocrático, que 
comanda alguns países industriais, faz parte do espetáculo total, como 
sua pseudonegação geral, e seu sustentáculo. Visto em suas diversas 
localizações, o espetáculo mostra com clareza especializações 
totalitárias do discurso e da administração sociais, mas estas acabam 
se fundindo, no nível do funcionamento global do sistema, em uma 
divisão mundial das tarefas espetaculares. (DEBORD, 1997. P. 38)” 

 
 
 

Nota-se que as tais características da sociedade do espetáculo 

estão permeadas em todos os âmbitos da sociedade brasileira. A alienação e a 

dominação são exercidas de forma muito intensa, sendo possível observar isso 

muito facilmente em nossas tradições, nas festividades e na mídia em geral. A 

suposta “alegria” e o “saber viver”  exigidos do povo seriam formas de iludir,  

afastando-o de qualquer possibilidade de aproximação ao poder.    
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II. 3 - Cultura Organizacional 

 

II.3.1. Definições  

 

 

A Cultura Organizacional assumiu um papel importante no espaço 

de pesquisa e estudo de administração devido à implantação de sistemas de 

qualidade e produtividade, pois a operacionalização desses sistemas, de certa 

forma, é afetada pela cultura organizacional. Portanto, hoje os pesquisadores 

assumem o estudo da cultura organizacional de tal importância quanto o 

estudo da estratégia, estrutura e controle, a fim de que sejam identificados os 

principais fenômenos culturais que afetam a implantação de um programa de 

qualidade. 

Existem muitas aplicações e explicações sobre o que é, e qual o 

papel da cultura organizacional dentro das empresas e instituições do mundo 

atual. Vários autores estudam e procuram mostrar a importância da cultura nas 

organizações, como deve ser entendida, como pode ser transformada ou se é 

possível gerenciá-la dentro das organizações. O estudo da cultura 

organizacional vem trazendo polêmica e reflexões por quase trinta anos, tendo 

sido criado na década de 1970 e modificadas inúmeras vezes suas definições e 

conclusões sobre suas influências, sem se ter achado respostas definitivas 

acerca de sua manipulação. 

 

 

Gareth MORGAN (1996), no livro Imagens da Organização, 

explora a idéia de que a organização em si mesma é um fenômeno cultural que 

varia de acordo com o estágio de desenvolvimento da sociedade. Ele analisa, 

também, a idéia de que a cultura varia de uma sociedade para outra, 

acarretando em variações nacionais nas organizações de direfentes países. 

Ele estabelece a seguinte definição: 
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“ Assim como os indivíduos numa cultura tëm diferentes personalidades 
enquanto compartilham de muitas coisas comuns, isto também 
acontece com grupos e organizações. Esse é o fenômeno que agora é 
reconhecido como ‘cultura organizacional’, As organizações são 
minissociedades que têm os seus próprios padrões distintos de cultura 
e subcultura” (MORGAN, 1996. p. 125)  

 

 

No livro Cultura Organizacional: Formação, Tipologias e Impacto, 

Maria Ester de FREITAS (1991) define a Cultura Organizacional como sendo 

“um poderoso mecanismo que visa conformar condutas, homogeneizar 

maneiras de pensar e viver a organização, introjetar uma imagem positiva da 

mesma onde todos são iguais, escamoteando as diferenças e anulando a 

reflexão.” (FREITAS,M.E. 1991. pg. 18) 

 

Segundo a definição do livro Aprendizagem e Cultura nas 

organizações de FLEURY (1989), a Cultura Organizacional seria um conjunto 

de valores, expressos em elementos simbólicos e em práticas organizacionais, 

que em sua capacidade de ordenar, atribuir significações, construir a identidade 

organizacional, tanto agem como elementos de comunicação e consenso, 

como expressam e instrumentalizam relações de dominação.  

 

Segundo WHEELEN e HUNGER (1989), a cultura organizacional 

é a coleção de crenças, expectativas e valores partilhados pelos seus membros 

e transmitida de geração em geração. Normas são criadas para definir os 

comportamentos aceitáveis, seja do gestor de topo seja do simples operador. 

Mitos e rituais, muitas vezes implícitos, reforçam certas normas ou valores e 

explicam por que razão um dado aspecto da cultura é tão importante. 

 

De acordo com REIMANN e WIENER (1988), a cultura é a “cola 

social e normativa” que sustenta a organização. A cultura expressa os valores 

e crenças que os membros da organização partilham. Estes valores 

manifestam-se por símbolos como mitos, rituais, histórias, lendas e uma 

linguagem especializada.  

 

Além destes, temos outros enfoques como o do DESHPANDE e 
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PARASURAMAN (1986) que diz ser a cultura organizacional a mensagem não 

escrita e a maior parte das vezes inconsciente que preenche a lacuna entre o 

que formalmente deveria existir e aquilo que na realidade acontece; envolve 

filosofias, ideologias, valores, crenças, expectativas e normas partilhadas. 

 

Segundo THEVENÉT (1986), dois níveis enquadram aquilo que 

define como cultura organizacional: a cultura externa, nacional, regional, feita 

de valores e percepções comuns; e as culturas internas à empresa, que 

resultam de mecanismos de grupo e que são pertinentes para compreender os 

subgrupos que constituem a empresa. As subculturas internas não são 

forçosamente coerentes entre si e com a imagem que transparece da cultura 

organizacional.   

 

Uma das definição mais utilizadas para a Cutura Organizacional,  

é a de SCHEIN (1984) que diz ser a Cultura Organizacional o conjunto de 

pressupostos básicos que um grupo inventou, descobriu ou desenvolveu ao 

aprender como lidar com os problemas de adaptação externa e integração 

interna e que funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e 

ensinados a novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir, 

em relação a esses problemas.  

Ainda segundo o autor, a cultura organizacional se divide em três 

níveis: o nível externo ou a cultura observável que corresponde às 

manifestações visíveis da cultura: a linguagem, a arte, a arquitetura e a 

tecnologia. O nível dos valores e das ideologias que se referem às regras, aos 

princípios, às normas, aos valores morais que governam o comportamento dos 

indivíduos e por último, o nível das hipóteses de base que correspondem aos 

valores subjacentes inconscientes. Os dois primeiros níveis são manifestações 

da cultura, enquanto o terceiro forma a cultura propriamente dita.  

Percebemos em Schein a preocupação de ir além dos 

comportamentos observáveis e dos valores que podem ser justificados 

conscientemente. Ainda que admita a importância desses elementos, ele 

privilegia a força dos pressupostos subjacentes, que são tipicamente 

inconscientes e os que realmente determinam como os membros de um grupo 

percebem, sentem e pensam.  
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Segundo Schein os pressupostos são eles próprios respostas 

aprendidas, originadas em valores esposados. Mas, como um valor leva a um 

comportamento, e como tal comportamento começa a resolver os problemas, 

esse valor é gradualmente transformado num pressuposto subjacente sobre 

como as coisas realmente são. À medida que o pressuposto é 

crescentemente internalizado como verdade (taken for granted), ele sai do 

nível da consciência. Ou seja, passa a ser uma verdade inquestionável.  

  

 

II.3.2. Os Elementos da Cultura Organizacional  
 

 

Os principais elementos da Cultura Organizacional, segundo 

diversos autores, são apresentados resumidamente a seguir:  

 

a) Valores - indicam quais questões são observadas prioritariamente, 

"sugerem que tipo de informação é mais seriamente considerada no 

processo decisório, da mesma forma que definem que tipo de 

pessoas são mais respeitadas" (FREITAS, 1991, p. 14); 

b) Crenças e Pressupostos - são a essência da cultura, pois são 

formados pelos valores já "testados por um grupo e percebidos 

como válidos para a situação, sendo capazes de resolver os 

problemas de adaptação externa e integração interna" (FERRO, 

1991, p. 15);  

c) Normas de comportamentos e ações - estipulam "todo o 

comportamento que é esperado, aceito ou apoiado pelo grupo, seja 

tal comportamento fixado formalmente ou não.  Assim, a norma é o 

comportamento sancionado, através do qual as pessoas são 

recompensadas ou punidas, confrontadas ou encorajadas, ou 

postas em ostracismo quando violam as normas"(FREITAS, 1991, 

p.33);  

d) Poder - segundo Schein, o poder "implica a capacidade de 

realmente controlar as demais pessoas através do exercício da força 
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bruta, da manipulação das recompensas e das punições que têm 

significado para os outros, ou da manipulação de informações.  

Poder significa que os outros realmente não têm escolha porque não 

são suficientemente fortes para se autodeterminar ou não têm 

acesso aos recursos de que necessitam (SCHEIN, 1982. p.  19-20); 

e) Mitos e Tabus - o mito é uma "expressão verbal (escrita ou oral) que 

expõe a visão de mundo, normas de ação socialmente aceitas, fins 

socialmente selecionados (valores) estabelecendo modelos de 

pensar/agir/sentir pertinentes (próprios) a um grupo social 

delimitado" (TAVARES,1993. p.77), ao passo que o tabu faz o 

mesmo serviço, reforçando negativamente os comportamentos não 

desejados; 

f) Ritos, Rituais e Cerimônias - têm a capacidade de tornar expressiva 

a cultura, à medida que comunicam de que maneira as pessoas 

devem comportar-se na organização, mostrar os padrões de 

procedimentos, estabelecer limites para diversões, aproximar as 

pessoas, reduzir os conflitos e guiar o comportamento através da 

dramatização dos valores básicos; 

g) Fundadores e Revitalizadores - a formação dos valores e crenças 

"numa organização, resulta da confluência de várias fontes,   a 

mais importante das quais é o líder primal, a pessoa que terá 

imprimido à organização seus primeiros cânones, ou os terá 

conseguido alterar para os cânones atuais" (OLIVEIRA, 1988, p.67); 

h) Sagas, Heróis e Anti-Heróis - saga é o relato de feitos heróicos na 

empresa, sendo que o herói personifica os valores, tem relação 

quase direta com a organização (quando é bem sucedida) e tem a 

coragem e persistência para fazer o que todos almejam mas têm 

medo de tentar, ao passo que o anti-herói é o responsável pela 

confusão, pela mistura das coisas, é aquele que precisa ser 

derrotado; 

i) Tradição Oral - segundo FLEURY, "a tradição oral é um caminho 

fundamental para se penetrar, no universo cultural, em valores e 

símbolos que, por razões éticas ou de coerência com as práticas 

organizacionais, não podem estar explicitados na história oficial" 
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(FLEURY, 1987. p. 15);  

j) Papéis Informais - em diversas organizações podem ser 

encontrados contadores de estórias, padres, confidentes, 

fofoqueiros, espiões e conspiradores, que fazem a amarração das 

diversas partes da organização, independentemente de posições ou 

de títulos, a fim de transmitir informações e interpretar significados;  

k) Comunicação não verbal - corresponde ao ambiente construído da 

organização, a arquitetura, o layout, a forma como as pessoas se 

vestem, os padrões de comportamento visíveis, e mesmo os 

documentos públicos; são facilmente observáveis, mas podem ser 

enganadores, pois são de difícil interpretação. 

 

 

II.3.3. Conceito de Cultura Organizacional  Selecionada 
 

 

A definição de FREITAS (1991) será o conceito aplicado para 

este trabalho, visto que segue a mesma linha do GEERTZ, o autor do conceito 

de Cultura selecionado .  

 

Portanto, a Cultura Organizacional, assim como é a Cultura, 

seria um conjunto de mecanismo poderoso que “visa conformar condutas, 

homogeneizar maneiras de pensar e viver a organização, introjetar uma 

imagem positiva da mesma onde todos são iguais, escamoteando as 

diferenças e anulando a reflexão” (FREITAS,M.E. 1991. pg. 18).  
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II. 4 - Globalização e suas influências no Brasil  
 

 

O fim do século XX apresenta-se marcado por turbulências, 

transformações e perplexidades que assinalam o processo de reestruturação 

do capitalismo. Ao lado da reorganização das formas de produção e 

acumulação, que se tornam mais flexíveis, vemos o rápido avanço das 

tecnologias de processamento de informações, que por sua vez se desdobram 

em impactos nas esferas globais e afirmam a conexão com o mundo como um 

elemento central deste nosso século.  

Vivemos também numa época em que surgem mudanças de 

comportamentos e antigos paradigmas são colocados abaixo, rompendo 

preconceitos, costumes e ideais de vida: tudo numa velocidade incrível.  

As pessoas estão tendo acesso a roupas, alimentos, carros, 

cosméticos e uma infinidade de itens provenientes de toda e qualquer parte do 

mundo. É a globalização da economia que vem acompanhada de globalização 

da cultura. Segundo IANNI (1999), essa  seria uma nova etapa da 

globalização, onde o capitalismo atinge uma escala verdadeiramente global. O 

mundo finalmente se configura esférico. Nessa etapa, os processos de 

concentração e centralização do capital adquirem maior força, invadindo 

nações, formas de trabalho e de vida, modos de ser e de pensar, produções 

culturais e formas de imaginar. 

 
 

II.4.1. Transformações na Economia Mundial : rumo  à Globalização 
 

 

Segundo Celso FURTADO (1987), a globalização ganhou mais 

forças a partir das modificações políticas causadas pela Segunda Guerra 

Mundial. A Segunda Guerra integrou as economias capitalistas industrializadas, 

reduzindo a capacidade reguladora dos estados nacionais, e aumentando a 

autonomia de ação das grandes empresas. Essas transformações na economia 

mundial deram o primeiro passo definitivo para a globalização que conhecemos 
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hoje em dia. 

Sob a hegemonia norte-americana, surge, neste momento, o 

sistema econômico internacional que não se baseava somente na divisão 

internacional do trabalho, e era resultante da projeção internacional de um 

conjunto de grandes empresas norte-americanas. A nova economia 

internacional começou a definir-se como um sistema de decisões de âmbito 

multinacional, cuja coerência derivava de critérios valorativos estabelecidos a 

partir da realidade interna da economia norte-americana. 

A aceleração do crescimento exacerbou a concentração da renda 

em benefício do centro e a agravação das desigualdades sociais nos 

subsistemas periféricos.  

O processo de abertura das economias nacionais implicou em 

uma importante modificação da estrutura do comércio exterior, que se afastou 

da linha tradicional baseada no intercâmbio de manufaturas por matérias-

primas e/ou produtos naturais provenientes de climas diversos. O comércio 

internacional assumiu a forma de intercâmbio de manufaturas por manufaturas, 

apoiando-se em economias de escala de produção e principalmente na 

diversificação da oferta nos setores em que era mais rápido o avanço da 

tecnologia do produto. Isto facilitou um mais rápido aproveitamento e difusão 

da inovação tecnológica.  

Foi então necessário, na verdade, conciliar as novas formas de 

interdependência com os equilíbrios internos assegurados por autoridades 

investidas de poder político, sejam elas nacionais ou internacionais. E esta  

evolução poderia ocorrer de formas distintas, na opinião do FURTADO (1987): 

 

1) uma tutela mais efetiva dos Estados Unidos, adaptada às circunstâncias 

atuais de crescente descentralização das  atividades industriais e de 

considerável autonomia das atividades financeiras;  

2) uma tutela tripolar, ou seja, fundada na cooperação política dos Estados 

Unidos com a Europa Ocidental e com o Japão; 

3) implantação de uma nova ordem econômica internacional, ou seja, a 

criação de um sistema de decisões orientado para a solução prioritária 

dos problemas que afligem  as grandes maiorias destituídas da 

humanidade. 
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O capitalismo avançado assume uma nova fisionomia: tende a 

fundar a competitividade internacional em atividades que se baseiam na 

inovação técnica e/ ou no controle da tecnologia e propõe  maior peso ao fator 

político na formação dos preços, em função do uso de recursos não renováveis. 

 
 

II.4.2. Definição da Globalização  
 
 

A questão da globalização é ainda muito polêmica e não se 

chegou a um consenso sobre o seu significado, impactos e limites. No entanto, 

quase todos concordam  num ponto: a globalização significa mudanças, é 

inevitável e está cada vez mais presente.  

Segundo alguns, a explicação mais didática está no teorema do 

economista Eduardo Gianetti da FONSECA (1997):  

 

“O fenômeno da globalização resulta da conjunção de três forças 
poderosas: 1) a terceira revolução tecnológica (tecnologia ligada à 
busca, processamento, difusão e transmissão de informações; 
inteligência artificial; engenharia genética); 2) a formação de áreas de 
livre comércio e blocos econômicos integrados (como o Mercosul, a 
União Européia e o Nafta); 3) a crescente interligação e 
interdependência dos mercados físicos e financeiros, em escala 
planetária”. 

 

 

O jornal francês “Le Monde” discorda. Usando o termo 

“mundialização”, ele define globalização como sendo “ a mundialização é bem 

mais que uma fase suplementar no processo de internacionalização do capital 

industrial em curso desde faz mais de um século”. E lembra que “o comércio 

entre nações é velho como o mundo, os transportes intercontinentais rápidos 

existem a vários decênios, as empresas multinacionais prosperam já faz meio 

século, os movimentos de capitais não são uma invenção dos anos 90, assim 

como a televisão, os satélites, a informática”. O que “Le Monde” chama de 

“novidade” é “a desaparição do único grande sistema que concorria com o 
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capitalismo, o comunismo soviético”. O fim do comunismo permite globalizar o 

capitalismo, com todas as implicações decorrentes: aumento no fluxo de 

comércio, de informação e de expansão das empresas multinacionais em 

mercados antes fechados.  

O especialista Anthony McGREW(1997) lista três tendências nos 

analistas da globalização: 1) os hiperglobalizantes – os que acham que a 

globalização define uma nova época na história da humanidade; 2) os céticos – 

os que entendem que  os fluxos atuais de comércio, investimento e mão-de-

obra não são superiores aos séculos passado; 3) os transformalistas – 

admitem que os processos contemporâneos de globalização não têm 

precedentes. Têm uma visão intermediária. Apontam um novo padrão de 

inclusão e exclusão social na economia globalizada. 

Para Milton SANTOS(2001), no livro Por uma outra globalização: 

do pensamento único à consciência universal, a globalização seria “o ápice do 

processo de internacionalização do mundo capitalista.”. Cita, também, a 

“unicidade da técnica, a convergência dos momentos, a cognoscibilidade do 

planeta e a existência de um motor único na história, representado pela mais-

valia globalizada”, como sendo os fatores que contribuem para explicar a 

arquitetura da globalização atual.  

 

Enfim, não há uma definição que seja aceita por todos. Este 

termo está sendo utilizado para designar muitas coisas ao mesmo tempo, 

definindo uma nova era da história humana. 

 
 

 

II.4.3. Teoria da  Sociedade Global   
 

 

A nação e o indivíduo já não são mais “hegemônicos”. No seu 

livro Teorias da Globalização, IANNI (1997) diz que eles foram “subsumidos” 

pela sociedade global, pelas configurações e movimentos da globalização.  

O autor utiliza as metáforas “Aldeia Global” (comunicação e 

informação globalizadas); “Fábrica Global” (toda economia nacional se torna 
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província da economia global); e “Nave Espacial” (a viagem e a travessia, o 

lugar e a duração, o conhecido e o incógnito, o destinado e o transviado, a 

aventura e a desventura) para descrever o processo de globalização. 

Dentre estes conceitos, sentimos que é a economia-mundo que 

tem uma importância maior nos dias de hoje. A economia-mundo é entendida 

como a  economia de uma porção do nosso planeta somente, desde que 

forme um todo econômico. Uma economia-mundo ocupa um determinado 

espaço geográfico; submete-se a um pólo, a um centro; todas as economias-

mundo se dividem em zonas sucessivas – o coração, as zonas intermediárias e 

zonas periféricas subordinadas e dependentes. A economia-mundo capitalista 

está permeada de economias-mundo menores ou regionais, organizadas em 

moldes coloniais, imperialistas, geoeconômicos e geopolíticos.  

A dinâmica do capital rompe ou ultrapassa fronteiras geográficas, 

regimes políticos, culturas e civilizações. Está em curso um novo surto de 

mundialização do capitalismo como modo de produção, em que se destacam, a 

dinâmica e a versatilidade do capital como força produtiva. Esta 

internacionalização do capital envolve  a internacionalização das classes 

sociais, em suas relações, reciprocidades e antagonismos. O capital adquire 

maior universalidade.  

 

A sociedade mundial pode ser vista como um  sistema social 

complexo, no âmbito do qual encontram-se outros sistemas  mais ou menos 

simples e complexos, tanto autônomos e relativamente autônomos quanto 

subordinados, ou subsistemas. A interdependência das nações focaliza 

principalmente as relações exteriores, diplomáticas, internacionais. 

A modernização do mundo implica a difusão em uma 

ocidentalização crescente, ou seja, a sedimentação dos padrões e valores 

sócio-culturais predominantes na Europa Ocidental e nos Estados Unidos que 

valoriza o individualismo “exacerbadamente”.  

 

O neoliberalismo dos tempos da globalização do capitalismo 

retoma e  desenvolve os princípios do liberalismo de Adam SMITH. Mas, o 

que distingue o neoliberalismo pode ser o fato de que ele diz respeito à 

vigência e generalização das forças do mercado capitalista em âmbito global. 
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Não é mais a “mão invisível”: são “elites” de vários tipos que organizam e 

dinamizam as instituições multilaterais e as corporações trasnacionais, além de 

outras entidades de alcance mundial. Ainda que os processos de globalização 

e modernização desenvolvam-se simultânea e reciprocamente pelo mundo  

afora, também produzem desenvolvimentos desiguais e contraditórios. A 

modernidade em lugar de emancipar indivíduos e coletividades, em suas 

possibilidades de realização e imaginação, produz e reproduz sucedâneos, 

simulacros, virtualidades ou espelhismos. 

 

No âmbito da aldeia global, a indústria cultural transforma-se em 

um poderoso meio de fabricação de representações, imagens, formas, sons, 

ruídos, cores e movimentos. Na base da aldeia global está a informatização. A 

língua da aldeia global, segundo IANNI (1995), é o  inglês. Mas, naturalmente, 

as outras línguas permanecem, se desenvolvem, se transformam e até mesmo 

se enriquecem. Portanto, a universalização do inglês não significa 

automaticamente a homogeneização dos modos de falar, escrever e pensar, ou 

ser, agir, sentir, imaginar e fabular. 

São vários e encadeados os processos que caracterizam a 

globalização do capitalismo. No fim do século XX, reabrem-se espaços e 

fronteiras e o capitalismo se caracteriza como processo civilizatório. É irônico 

que a globalização do capitalismo tenha tomado um papel decisivo na 

desagregação do bloco soviético e na transição das nações socialistas para 

economias de mercado. Além disto, MARX já havia esboçado os primórdios 

desta globalização do capitalismo. 

 

A globalização reproduz e recria com maior força a 

interdependência e o imperialismo. Mas, a interdependência e o imperialismo 

deixaram de estar determinados basicamente pelo jogo das relações entre 

nações dominantes, centrais, desenvolvidas ou industrializadas, por um lado, e 

nações dependentes, periféricas, subdesenvolvidas ou agrárias, por outro. As 

nações e as nacionalidades, assim como os indivíduos e as coletividades, 

estão cada vez mais interdependentes.  

Ainda segundo IANNI (1995), a formação da sociedade global 

reabre a problemática da modernidade-mundo. A modernidade-mundo 
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caracteriza-se pelas novas formas de tempo e espaço, como o localismo, o 

nacionalismo e o regionalismo. A aceleração do processo de globalização 

modificou as noções de espaço e tempo. Há uma comunicação contínua “on 

line everywhere through the world all the time in English”. A Terra, finalmente, 

pode ser concebida  como  esférica. O mundo transforma-se em território de 

todo o mundo. A história é substituída pelo efêmero. O tempo eletrônico tece a 

vida de todo mundo. São inúmeros shopping centers, Disneylândias, 

distribuídas no novo mapa do mundo, exibindo mercadorias globais destinadas 

às necessidades reais e imaginárias dos homens que cada vez mais se 

multiplicam. A globalização ilumina o presente e recria o passado. 

 

O paradigma clássico está sendo substituído por um novo 

paradigma, fundado na reflexão sobre a sociedade global. A sociedade global é 

o novo objeto das ciências sociais. Na opinião do IANNI (1995), a sociedade 

global se constitui desde o início como uma totalidade problemática, complexa, 

contraditória, aberta e em movimento. A  sociedade global  é o cenário mais 

amplo do desenvolvimento desigual, combinado e  contraditório. 

 

Com o término da Segunda Guerra Mundial, os Estados se 

internacionalizam em suas estruturas internas e em suas funções. A prioridade 

do Estado deixa de ser o bem estar e passa a ser a adaptação das economias 

nacionais às exigências da economia mundial. 

A globalização é um processo em marcha que se aprofunda com 

tendência. A globalização torna as economias desenvolvidas crescentemente 

interligadas e deixa meio que de lado a África, a América Latina, os países 

socialistas e os países ex-socialistas. 

IANNI afirma que a globalização já vinha ocorrendo em décadas e 

séculos anteriores. A globalização ocorre simultaneamente à história do 

capitalismo, na opinião do autor. Ele distingue três épocas distintas na história 

do capitalismo. Na primeira, o modo capitalista de produção organizava-se em 

moldes nacionais. Na segunda, o capitalismo organizado em bases nacionais 

transborda fronteiras, mares e oceanos. Na terceira e última etapa, o 

capitalismo atinge uma escala propriamente global. E, é este momento que 

está sendo presenciado agora. 
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O mesmo autor defende que as sociedades contemporâneas, 

apesar de diversidades e tensões internas e externas, estão em uma 

sociedade global. Mas, as formas regionais e nacionais continuam a subsistir e 

atuar. Os movimentos do capital, tecnologia, força de trabalho, know-how 

empresarial, etc, em escala mundial, transformam as sociedades nacionais em 

dependências da sociedade global. Mais do que nunca, o singular e o universal 

realizam-se como história. A cultura nacional-popular é redescoberta pela 

internacional-popular.  

As desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais estão 

em uma escala mundial. O mesmo processo de globalização que debilita 

Estados, provoca o desenvolvimento de diversidades, desigualdades e 

contradições, em escala nacional e mundial. Esse é o horizonte no qual se 

desenvolvem a interdependência, a integração e a dinamização, bem como as 

desigualdades, as tensões e os antagonismos característicos da sociedade 

mundial. 

Em lugar da antiga auto-suficiência e do antigo isolamento local e 

nacional, desenvolve-se uma universal interdependência das nações. E isto 

tanto na produção material quanto na intelectual e cultural. 

A energia nuclear tornou-se a mais poderosa arma de guerra; a 

revolução da informática torna os donos do poder capazes de formar, informar, 

induzir, seduzir de forma jamais vista anteriormente; formo-se um sistema 

financeiro internacional em conformidade com a economia capitalista mundial e 

de acordo com as determinações dos países dominantes; as relações 

econômicas mundiais são amplamente influenciadas pelas exigências das 

empresas multinacionais, globais; a reprodução ampliada do capital recria 

relações nos quatro cantos do mundo, pressionando, influenciando, 

bloqueando ou rompendo sistemas econômicos; o inglês se transforma em 

língua universal; o ideário neoliberalismo adquire predomínio mundial, como 

ideologia e prática. Todas estas características promovem o deslocamento das 

coisas, indivíduos e idéias, uma desterritorialização generalizada. É a chegada 

e o apogeu de uma Sociedade Global. 

Na opinião de diversos sociólogos da atualidade, o novo ciclo de 

ocidentalização do mundo recoloca o problema da mundialização da indústria 

cultural, com a expansão dos meios de comunicação de massa e a produção 
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de uma cultura tipo internacional-popular. Verifica-se a mobilização de todos os 

recursos disponíveis dos meios de comunicação, da mídia em geral, impressa 

e eletrônica, de modo a “reeducar” povos, nações e continentes. Eis porque os 

meios de comunicação ampliaram tanto a taxa de mudança social – verifica-se 

a aceleração da história.   

 

Na cultura da sociedade global, as religiões e as seitas, as 

línguas e os dialetos, os nacionalismos e as nacionalidades, as ideologias e as 

utopias, ressurgem com muita força. Porém, com outros significados. Não são 

mais apenas de tradições e de configurações antigas, mas são também a 

revelação de um novo todo, no qual as formações singulares adquirem outros 

significados.  

É aí que se desenvolvem a indústria cultural mundial, a cultura 

internacional-popular, o neoliberalismo, a social democracia, o protestantismo e 

o islamismo. Apesar da ocidentalização contínua, contraditória e desigual, 

revela-se uma pluralidade de mundos. No âmbito da sociedade global, as 

sociedades tribais, regionais e nacionais, compreendendo suas culturas, 

línguas e dialetos, religiões e seitas, tradições e utopias recriam-se. E é dessa 

pluralidade de mundos que se manifesta, infiltra, insinua ou esconde a 

ocidentalidade de padrões e valores, formas de ser, sentir, pensar, imaginar.   

Mas também ocorre uma paradoxal influência de formas de vida e 

cultura não ocidentais nas sociedades matrizes da ocidentalidade. Além das 

ondas periódicas de terceiro mundismo na Europa e Estados Unidos, há um 

contínuo fluxo de padrões e valores sócio-culturais, artísticos, musicais, 

religiosos e outros nas sociedades que destilam continuamente os padrões e 

valores da ocidentalidade. Em geral, ocorre uma troca, uma influência 

recíproca, e é ao mesmo tempo que ambos e/ou todos se recriam, se 

desenvolvem e mudam.  

 

O mundo se torna grande e pequeno, homogêneo e plural, 

articulado e multiplicado. Globalizam-se perspectivas e dilemas sociais, 

políticas e cultura e a consequência é que o processo de globalização continua 

desenrolando de uma maneira ou  de outra. 
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Na sociedade global são outras e novas as condições sociais, 

econômicas, políticas e culturais nas quais se constitui e desenvolve o 

indivíduo. O inglês como língua universal, a música pop como elemento da 

cultura internacional-popular, o turismo, as pessoas se deslocando por todos os 

continentes, as idéias sendo divulgadas por satélites pelo espaço sideral, 

formam a individualidade e a cidadania de pessoas que vivem na Terra.  

A formação da sociedade global também aprofunda e generaliza 

a interdependência das nações, povos, classes, grupos, indivíduos. A distância 

e o isolamento se tornam cada vez mais ilusórios. Com isto emergem os 

chamados problemas globais da humanidade: impossibilidade de uma guerra 

na era nuclear, catástrofes ecológicas, Aids, drogas, violência organizada, 

antítese seca entre capital e trabalho assalariado, entre milhares de outros.  

Ainda, segundo IANNI, simultaneamente aos novos surtos de 

globalização, no entanto, ocorrem novos surtos de fragmentação. Antigas e 

novas divergências adquirem novas formas de manifestação. No âmbito da 

sociedade mundial em curso de novos desenvolvimentos, tudo adquire um 

outro vulto: diversidades e desigualdades, interdependências e integrações, 

fragmentações e antagonismos. Acontece que está em curso de 

desenvolvimento uma nova totalidade, na qual as anteriores geopolíticas, com 

suas implicações sociais, econômicas, políticas e culturais são abandonadas, 

ou precisam ser redefinidas drasticamente. Nem por isto, no entanto, as mais 

diversas formas nacionais deixam de apresentar e desenvolver as suas 

peculiaridades.  

 

 

II.4.4. A Nova Condição Global 
 

 

A globalização, tão “louvada” por tantos como o processo que 

aproxima as pessoas do mundo inteiro, sofre sérias críticas. Muitos dizem que 

há a valorização demasiada do efêmero, da moda. Muito do que é feito 

atualmente nas artes é produzido e circula de acordo com as regras das 

inovações e da obsolescência periódica, não por causa do impulso 

experimentador, como no tempo das vanguardas, mas, sim, porque as 
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manifestações culturais foram submetidas aos valores que “dinamizam”  o 

mercado e a moda: o consumo incessantemente renovado, a surpresa e o 

divertimento. 

É reconhecido que a globalização é uma megatendência atual e 

irreversível. No entanto, como já dito anteriormente, não se pode dizer que o 

global se apresente como o substituto do local e que o modo neoliberal de 

globalização seja o único possível. 

Conforme John NAISBITT (1990), no seu livro Megatrends 2000,  

há uma tendência de um estilo de vida internacional comum trazido pela 

globalização, assim como a sua contratendência mais profunda que é o 

nacionalismo lingüístico e cultural. Apesar de contraditórias, são tendências 

profundamente relacionadas, ou seja, à medida que nossos mundos exteriores 

ficam mais semelhantes, mais as tradições internas são valorizadas. 

A condição global se tornou quase um estado de fé a ser mantido. 

Entretanto, o atual processo de globalização, ao contrário de homogeneizar o 

mundo, leva a uma sensibilidade crescente das diferenças. Esta é uma 

consequência paradoxal do fato que o fluxo de informações, conhecimentos, 

dinheiro, commodities, pessoas e imagens se intensificaram, na extensão que 

o senso de distâncias espaciais que separam as pessoas da necessidade de 

levarem em conta todas as pessoas que construíram a erosão da humanidade. 

 

 

II.4.5. Globalização e Cultura 
 

 

A premissa da existência de processos globais que transcendem 

os grupos, as classes sociais e as nações, tem como hipótese a emergência de 

uma sociedade global. A mundialização da  cultura  se  revela através do 

cotidiano. Marlboro, Disney, fast-food, Hollywood, chocolates, aviões, 

computadores são os traços evidentes da presença envolvente de uma 

sociedade global.  

De acordo com Renato ORTIZ (1994), o universo cultural tem 

uma interação com a dimensão econômica. A construção teórica do modelo 

capitalista confere à civilização material, isto é, às estruturas do cotidiano, um 
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ritmo e uma condição diferenciada em relação às trocas dos mercados 

regionais e às transações comerciais de maior envergadura do comércio 

internacional. Hábitos alimentares, maneiras de se vestir, crenças, enfim, os 

costumes fazem um contrapeso à mobilidade mercantil, confinada ao domínio 

das trocas internacionais. A correlação entre cultura e economia não se faz 

portanto de maneira imediata. Isto significa que a história cultural das 

sociedades capitalistas não se confunde com as estruturas permanentes do 

capitalismo.  

A cultura nada mais é do que a esfera ideológica deste sistema 

mundial. A rigor, os universos culturais teriam apenas uma função de 

“geocultura”, assegurando a manutenção de uma ordem que se impõe por si 

própria, e a sua revelia. Há na idéia de globalização uma conotação que nos 

sugere uma certa unicidade. Quando falamos de uma economia global, nos 

referimos a uma estrutura única, subjacente a toda e qualquer economia. Já, a 

esfera cultural não pode ser considerada da mesma maneira, uma cultura 

mundializada não implica o aniquilamento das outras manifestações culturais, 

ela cohabita e se alimenta delas.  

O processo de globalização é um fenômeno social completo que 

permeia o conjunto das manifestações culturais. Para existir, ele deve se 

localizar, e se enraizar nas práticas cotidianas dos homens, sem o que seria 

uma expressão abstrata das relações sociais. Uma civilização promove um 

padrão cultural sem que com isso implique na uniformização de todos. Uma 

cultura mundializada possui uma certa especifidade, e funda uma nova maneira 

de “estar no mundo”, estabelecendo novos valores e legitimações.  

Na Idade Média,  os “mundos” eram domínios relativamente 

fechados. Os limites entre eles eram claros e muitas vezes intransponíveis. As 

Cruzadas são um bom exemplo da rigidez das barreiras e do choque entre 

diferenças culturais. Evidentemente, não se pode negar que havia um 

intercâmbio cultural e intelectual entre Ocidente e Oriente, apesar das culturas 

girarem em órbitas diferentes.  

Entre os séculos XV e XVIII o capitalismo se desenvolve, 

expande e promove valores universais, e etnocêntricos, em escala ampliada. 

No entanto, apesar da colonização dos continentes, da pujança militar e 

econômica de algumas potências, seria prematuro falarmos de globalização. 
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Antes da Revolução Industrial, observa-se a pluralidade e a autonomia das 

civilizações.  

O século XIX traz com ele um novo tipo de organização social 

que integra os diversos segmentos sociais no interior da totalidade nacional. 

Observa-se o surgimento da modernidade como organização social à qual 

corresponde um estilo de vida, um modo de ser. Dentro da nova ordem social, 

o espaço é representado como algo que se desagrega. No entanto, esta 

compreensão é ilusória. Nação e modernidade não são apenas “fatos sociais” 

correlatos; a nação se constitui historicamente através da modernidade. Porém, 

esta modernidade ainda é uma potencialidade, não é neste momento ainda que 

ela se realiza enquanto globalização.  

É apenas durante o século XX que o processo de globalização se 

realiza  de maneira completa. O modo de produção industrial, aplicado ao 

domínio da cultura tem a capacidade de impulsionar a indústria cultural no 

circuito mundial. O que se encontrava restrito aos mercados nacionais, agora 

se expande. Até a década de 20, o mercado ainda era reduzido para se pensar 

em “marketing global”, e a tecnologia era rara fora dos países industrializados. 

Porém, agora está sendo construído um circuito de trocas culturais com 

dimensões mundiais. Circuito que irá se expandir e se fortalecer com o rádio e 

a televisão. No Brasil, a emergência de um sistema de telecomunicação 

(meados dos anos 60) favorece a integração do mercado e da consciência 

nacional. As imagens televisivas, pela primeira vez, passam a ser veiculadas 

em todo o país. Pela primeira vez, pode se ter uma expectativa de integração 

nacional.  

As inovações tecnológicas têm evidentemente uma influência 

capital na mundialização da cultura, uma vez que proporcionam a infra-

estrutura material para que ela se consolide. Se no século XIX, e ainda no 

início do século XX, existiam dificuldades técnicas em relação à comunicação, 

hoje, cada vez mais, elas são irrelevantes. 

Surge agora um mapa cultural. Mapa cultural este que se trata de 

um espaço ocupado por unidades diferenciadas, no qual a dinâmica global se 

faz a partir do movimento de cada uma das partes. A idéia de autonomia e de 

território é neste sentido fundamental, pois o intercâmbio só pode existir 

quando geograficamente referido ao momento de contato. Não é difícil 
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perceber como as culturas se realizam no marco de suas territorialidades. A 

noção de “foco cultural” é uma outra maneira de se considerar a centralidade 

das culturas-civilizações. As diversas culturas possuiriam uma centralidade 

significativa. No entanto, o dinamismo da vida coloca as sociedades na 

presença umas das outras. Isso faz com que elementos de uma determinada 

matriz viajem “para fora”, e outros, externos a ela, seja assimilados por ela. A 

problemática da transmissão cultural se impõe assim como um capítulo 

importante para a compreensão das influências múltiplas.  

No seu livro Mundialização e Cultura, ORTIZ (1994) afirma que 

História, Antropologia e Geografia convergem na afirmação da territorialidade 

das culturas. Porém, modernidade é mobilidade, e o princípio da circulação que 

se realiza nas reformas urbanas, nos meios de transporte, na moda penetra 

também em nossos hábitos mais íntimos, como, por exemplo, a alimentação. 

Os alimentos se descolam de suas territorialidades para serem distribuídos em 

escala mundial. Não existe nenhuma  “centralidade” nas cervejas, chocolates, 

biscoitos e refrigerantes. Tratam-se de produtos consumidos mundialmente e 

distribuídos por multinacionais. Rompe-se assim a relação entre lugar e 

alimento. A comida industrial não possui nenhum vínculo territorial. Não existe 

“italianidade” nas pizzas do Pizza Hut, nem “mexicanidade” nos tacos do Taco 

Bell. Os arcos do McDonald’s abraçam cidades como Paris, Nova Iorque, 

Moscou, Tóquio, São Paulo, etc. O fast-food é uma das expressões tanto da 

globalização quanto da aceleração da vida. Quando o McDonald’s “migra” para 

outros países, não é um traço cultural que se impõe à revelia dos valores 

nativos; mas, a expressão da face interna da modernidade-mundo.  

A tese do imperialismo cultural tem forte apelo devido à inúmeras 

evidências empíricas – são vários os exemplos de sua materialidade. A 

americanização do mundo permeia o senso comum e boa parte dos textos 

sobre o “contato cultural” nas sociedades atuais. Em todos os lugares as 

pessoas estão adotando os costumes americanos, seu modo de vida, seu 

padrão de conforto. E os produtos americanos estão se tornando conhecidos 

onde as mercadorias são vendidas. Os EUA seriam então o espelho do mundo.  

A indústria cultural, ao se desenvolver preferencialmente em solo 

americano, teria inventado um tipo de cultura irresistível, e pela sua extensão, 

portadora dos germes da universalidade. Caberia aos outros imitá-la.  
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WEBER dizia que “todas as dominações procuram despertar e 

entreter a crença na sua legitimidade”. O mundo da cultura é o espaço no qual 

essas “crenças” se transformam em conivência. A civilização mundial, ao nos 

situar em outro patamar da história, traz com ela desafios, esperanças, utopias, 

mas engedra também novas formas de dominação. Entendê-las é refletir sobre 

as raízes de nossa contemporaneidade.  

Refletir sobre a globalização da cultura é de alguma forma se 

contrapor, mesmo que em parte, à idéia de cultura nacional. Afirmar a 

existência de uma memória internacional-popular é reconhecer que no interior 

da sociedade de  consumo são forjadas referências culturais mundializadas. 

As estrelas de cinema, marcas de cigarro, carros velozes, cantores de rock, 

produtos de supermercado, cenas do passado fazem parte de um imaginário 

coletivo mundial. A memória internacional-popular contém os traços da 

modernidade-mundo, ela é o seu receptáculo. Esses objetos-souvenirs são 

carregados de significado e, ao se atualizarem, povoam e tornam o mundo 

inteligível. Daí, que ao contemplá-los, sentimos esta sensação de familiaridade. 

O design, os logotipos de cada produto teriam a  função de fixar 

sua marca na memória dos clientes potenciais. A imagem seria vendida 

enquanto mercadoria, a cada vez que fosse contemplada, e se fixaria na 

memória dos homens. Porém, a memória internacional-popular traduz o 

imaginário das sociedades globalizadas. Quando Heineken, Reebok e Coca 

Cola falam do mundo, não estão apenas vendendo seus produtos, denotam e 

conotam um movimento mais amplo no qual uma ética específica, valores, 

conceitos de espaço e tempo são partilhados por um conjunto de pessoas 

imersas na modernidade-mundo. Nesse sentido, a mídia e as corporações têm 

um papel que supera a dimensão exclusivamente econômica; elas se 

configuram em instâncias de socialização de uma determinada cultura.  

A consolidação do mercado mundial coloca para as empresas um 

conjunto de desafios. Tudo se resume a uma questão de eficácia. Segundo 

Theodore Levitt: “A corporação global, a um baixo preço de custo, com uma 

constância resoluta, opera em todo o mundo como se ele fosse uma  entidade 

singular; ela vede as mesmas coisas, e da mesma maneira, em todos os 

lugares”. A “universalidade” do produto garante o elo entre as diversidades 

existentes. Computadores, remédios, cartões de crédito, bonecas Barbie e 
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roupas Benetton são universais, pois correspondem à existência de um 

mercado mundial. A irrelevância da nacionalidade das corporações acompanha 

o desenraizamento dos produtos. A noção de “sistema de valores universais” 

surge assim como cimento de uma cultura corporativa desenraizada.  

Este movimento é análogo para os bens culturais. A forma mais 

evidente de se constatar este fenômeno são as recentes megafusões entre as 

firmas transnacionais de mídia. Dentro da perspectiva do imperialismo cultural, 

as grandes nações estariam por trás da exploração dos países periféricos. No 

entanto, é mais complexo do que isto. As grandes corporações se juntam para 

melhor  administrar suas políticas. A forma “conglomerado” é uma resposta às 

exigências do mercado. Cultura e infra-estrutura se apóiam mutuamente. As 

“indústrias culturais globalizadas” representam um tipo de instituição que 

supera em muito o alcance de outras instâncias. As grandes empresas, pela 

sua filosofia e pelos seus interesses econômicos, são agentes políticos 

privilegiados no contexto de uma “sociedade civil mundial”. Elas superam os 

partidos, os sindicatos, as administrações públicas ou os movimentos sociais, 

todos esses atores confinados ao horizonte dos conflitos nacionais. A 

convergência dos hábitos culturais não é invenção dos homens de marketing. 

Ela é uma tendência das sociedades contemporâneas.  

A modernidade-mundo nos países “periféricos” é perversa, 

selvagem, mas real. A globalização provoca um desenraizamento dos 

segmentos econômicos e culturais das sociedades  nacionais, integrando-os a 

uma totalidade que os distancia dos grupos mais pobres, marginais ao 

mercado de  trabalho e de consumo. O Terceiro Mundo vive um processo de 

desagregação enquanto entidade homogênea. São Paulo está mais distante 

socialmente de Recife do que de Madri. No próprio estado de São Paulo, a 

Avenida Paulista e a cidade operária de Osasco pertencem a constelações 

sócio-econômicas diferentes, não apenas em termos de desigualdade social, 

mas também enquanto diferenças relativas à dinâmica dos segmentos culturais. 

A mundialidade da cultura penetra os pedaços heterogêneos dos países 

“subdesenvolvidos”, separando-os de suas raízes nacionais.  

Na América Latina, a constituição da modernidade é um processo 

complexo e difícil. No entanto, a crise de legitimidade das culturas populares é 

visível. Na Argentina, no Brasil e no México a modernização da sociedade tem, 
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como contrapartida, uma reorganização da esfera cultural, sobretudo com a 

consolidação, nos anos 60 e 70, das indústrias culturais. Se as tradições 

populares entram em conflito com as sociedades industrialistas, a autonomia 

da arte decorre justamente de seu advento. A autonomia das artes possibilita a 

criação de uma nova instância de legitimidade cultural.  

A globalização oculta um movimento de ressignificação das 

palavras, dos conceitos. Um produto é “universal” quando tem abrangência 

planetária.  

A mundialização da cultura redefine o significado de tradição. 

Tradição enquanto permanência do passado distante de uma  forma de 

organização social contraposta à modernização das  sociedades. E, tradição 

da modernidade, enquanto forma de estruturação da vida social, manifestada 

nos seus objetos eletrônicos, sua concepção fugaz do tempo, e de um espaço 

“desencaixado”.  Mas a globalização das sociedades modifica também o 

conceito de modernidade.  

Ser moderno é pertencer a uma cultura atual. Modernidade 

enquanto estilo de vida, cuja concepção não se encontra distante daquela 

utilizada pelas indústrias culturais, quando classificam seus produtos com 

estando “fora” ou  “na” moda. A modernidade não é apenas um modo de ser, é 

também uma ideologia. Conjunto de valores que hierarquizam os indivíduos, 

ocultando as diferenças-desigualdades de uma modernidade que quer ser 

global.  

II.4.6. Conclusão 

 

 

A globalização é um processo em andamento que está 

modificando a vida de todos os que vivem na sociedade contemporânea. 

Muitas das transformações que estamos vivendo não estão ainda consolidadas 

e devemos lembrar que somos os agentes dessa transformação. Muitos de nós, 

que já crescemos dentro dessa cultura globalizada, não percebemos o que 

realmente mudou, porque essas transformações fazem parte do nosso 

cotidiano. 

Não se pode negar que os meios de comunicação aparecem 

como um processo de dominação que reforça a posição dos países centrais e, 
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que muitas vezes, sentimos viver num “colonialismo cultural” e sofrer a 

“alienação” dos meios de comunicação nacional diante da dominação 

estrangeira. Sem dúvida, a indústria cultural do Brasil  sofre a invasão de 

produtos, de modos de pensar e de viver de países economicamente 

hegemônicos. Podemos sentir a dinâmica do capital que ultrapassa fronteiras 

geográficas, regimes políticos, culturas e civilizações. A globalização reproduz 

e recria com maior força a interdependência e o imperialismo que já existe 

desde o nosso descobrimento. 

No entanto, a interdependência e o imperialismo deixaram de 

estar determinados basicamente pelo jogo das relações entre nações 

dominantes, centrais, desenvolvidas, por um lado, e nações dependentes, 

periféricas, subdesenvolvidas, por outro. As nações e as nacionalidades, assim 

como os indivíduos e as coletividades, estão cada vez mais interdependentes. 

Em lugar da antiga auto-suficiência e do antigo isolamento local e 

nacional, desenvolve-se uma universal interdependência das nações. E isto 

tanto na produção material quanto na intelectual. Apesar da ocidentalização 

contínua, contraditória e desigual, revela-se uma pluralidade de mundos. No 

âmbito da sociedade global, as sociedades tribais, regionais e nacionais, 

compreendendo suas culturas, línguas e dialetos, religiões e seitas, tradições e 

utopias recriam-se.  

Após a análise feita, pudemos perceber que não vivemos em um 

mundo totalmente sem fronteiras. É mais correto dizer que a modernidade, ao 

romper com a geografia tradicional, cria novos limites. Se a diferença entre 

“Primeiro” e “Terceiro” mundo é diluída, outras surgem dentro dessa nova 

ordem, agrupando ou excluindo as pessoas.  
Em meio à tendência globalizante, há uma poderosa contratendência 

chamada de Nacionalismo Cultural que permite os países manterem a sua cultura e a 

sua língua, mais do que na situação anterior à globalização (John Naisbitt). 
No Brasil, ao se passar da fase incipiente para a da consolidação 

do mercado, na década de 60, observa-se um progressivo aumento de 

autonomização na esfera da cultura brasileira. O Brasil possui, atualmente, 

uma indústria cultural de dimensões nacional e internacional reconhecida.  

Já na década de 80, o Brasil ocupava a posição de sétimo 

mercado mundial de televisão e publicidade, sexto na produção de discos. 
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Estes elementos atestam uma mudança de sua posição no contexto 

internacional.  

Podemos concluir que o Brasil, apesar de sofrer uma 

ocidentalização contínua, é autônomo culturalmente. Há muitas ondas 

periódicas de terceiro mundismo na Europa e Estados Unidos atualmente. 

Além disso, há um contínuo fluxo de padrões e valores sócio-culturais, 

artísticos, musicais, religiosos e outros nas sociedades que exportam 

continuamente os padrões e valores da ocidentalidade.  
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II. 5 – Empresa Multinacional 

 

Segundo BERTIN (1979), Empresa Multinacional pode ser 

definida como a empresa ou grupo de empresas cujas atividades estendem-se 

a numerosos países, sendo concebidas, organizadas e conduzidas em escala 

mundial.  

Essa definição engloba três critérios essenciais: a) a extensão do 

conjunto das operações a numerosos países que não o país de origem; b) a 

definição de uma política global da empresa que leva em consideração as 

condições e as perspectivas mundiais de atividade e não apenas as de um 

único país; e, c) a condução dessa política por uma organização internacional 

capaz de discutir, em termos de igualdade, com os Estados nacionais. 

 

Essa base permite delimitar a noção de empresa multinacional e, 

ao mesmo tempo, afastar as definições demasiadamente amplas ou rigorosas 

que foram dadas a respeito. Não se pode, antes de mais nada, conservar a 

definição extensiva que chama de multinacional toda a empresa que alcance 

certo nível de atividades internacionais.  

A empresa presente no estrangeiro apenas por seu comércio, a 

cessão de processos técnicos, a conclusão de acordos de fabricação etc., não 

é uma Empresa Multinacional, mesmo quando essa ação cobre numerosos 

países e representa uma fração importante de sua atividade total, já que não 

interessa à produção.  

O mesmo acontece com a empresa “internacional” que disponha 

de uma rede de filiais de venda, mas não tenha senão um número limitado 

(uma ou duas) de instalações de produção. Nesse caso, efetivamente, a 

política global da firma não é dirigida num quadro realmente internacional, mas 

permanece centrada, de modo prioritário, no país de origem. 

A nacionalidade de origem exerce de fato uma influência bastante 

complexa que encontramos tanto na morfologia como no comportamento das 

Empresas Multinacionais.  
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De acordo com JAIN (1987), os termos: empresa, firma, 

companhia, corporação terão a conotação de empresa multinacional. A 

empresa multinacional é o principal instrumento de expansão de negócios em 

escala internacional. As empresas multinacionais desempenham um papel 

importante na economia internacional, através de alocação de recursos ou na 

concepção de novos produtos e serviços pela criação ou estimulação da 

demanda, pelo desenvolvimento de novas tecnologias de fabricação, 

comercialização, administração e distribuição.  

 

Uma empresa multinacional pode ser identificada por: a) número 

de países em que opera; b) ativos; c) pessoal; d) vendas; e, e) rentabilidade 

fora do seu ambiente doméstico. 
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II. 6 – Fatores de Competitividade Internacional 
 
 

No seu livro A vantagem competitiva das nações, PORTER 

(1993), define a produtividade como o valor do que é produzido por uma 

unidade de trabalho ou de capital, sendo um fator dependente a qualidade a 

eficiência com que são produzidos. Para o autor, o único conceito significativo 

de competitividade em nível nacional é a produtividade nacional.  

PORTER diz que a vantagem competitiva é criada e mantida 

através de um processo altamente localizado. Dessa forma, diferenças nas 

estruturas econômicas, valores, culturas , instituições e histórias nacinais 

contribuem profundamente para o sucesso competitivo. Para se criar esse 

ambiente produtivo, quatro atributos podem promover (ou impedem) a criação 

da vantagem competitiva: 

 

1. Condições de fatores: A posição do país nos fatores de produção, 

como trabalho especializado ou infra-estrutura, necessários à 

competição em determinada indústria. 

2. Condições de demanda: A natureza da demanda interna para os 

produtos ou serviços da indústria. 

3. Indústrias correlatas e de apoio: A presença ou ausênciaa, no país, 

de indústria abastecedora e indústrias correlatas que sejam 

internacionalmente competitivas. 

4. Estratégia, estrutura e rivalidade das empresas. As condições que, 

no país, gevernam a maneira pela qual as empresas são criadas, 

organizadas e dirigidas, mais a natureza da rivalidade interna. 

(PORTER, 1993. p. 87) 

 

 

De acordo com PORTER, pode ocorrer o desgaste da vantagem 

quando ocorrem os seguintes fatos:  

 

“Condições dos fatores deterioram-se; necessidades locais perdem 
sintonia com a demanda global; compradores locais perdem 
sofisticação; mudança tecnológica leva a prementes desvantagens de 



 102 

fatores especializados ou à necessidade de novas indústrias de apoio, 
que não existem; metas limitam a taxa de investimento; empresas 
perdem a flexibilidade de ajustar-se; rivalidade interna diminuiu” 
(PORTER, 1993. p. 198).  

  

 

Em HARRISON e HUNTINGTON, Michael PORTER (2002) 

afirma que existem alguns atributos culturais genéricos desejáveis para se 

obter a prosperidade econômica: a capacidade de trabalho, a iniciativa, a 

crença no valor da educação, e em fatores tirados da macroeconomia, como a 

propensão a economizar e investir. Ele, também, ressalta que tudo isso é 

relevante para a prosperidade, mas nenhum desses atributos genéricos está 

inequivocamente relacionado com o progresso econômico.  

No caso, a capacidade de trabalho é importante, mas vai 

depender da orientação e direção dada ao tipo de trabalho realizado. A 

iniciativa é valiosa, mas nem toda iniciativa é produtiva; educação é 

fundamental, mas também é fundamental o tipo de educação que se busca, e o 

que se pretende alcançar com a educação; e economizar é bom, desde que 

saiba dispor de forma produtiva do dinheiro economizado. 

Na opinião do PORTER, a prosperidade de um país é 

determinada por sua produtividade no uso de recursos humanos, naturais e de 

capital:  

 
“A produtividade estabelece o nível sustentável de salários e de retorno 
para o capital, principais determinantes da renda nacional por cidadão. 
A produtividade é, portanto, a base da ‘competitividade’. Ela depende 
do valor dos produtos e serviços oferecidos pelas empresas de um país, 
resultando, por exemplo, da qualidade e da singularidade, assim como 
da eficiência, com que aqueles são produzidos. A questão básica do 
desenvolvimento econômico é criar as condições de rápido e 
sustentado crescimento da produtividade” (PORTER, In. HARRISON e 
HUNTINGTON, 2002. p. 55)  

 

 

Nesse novo paradigma de produtividade, as distinções 

tradicionais entre empresas estrangeiras e nacionais perdem o sentido. Na 

moderna economia global, as empresas podem ter acesso a recursos em 

qualquer parte, a custos baixos e com eficiência, tornando os recursos 
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propriamente ditos menos valiosos.  

Desse modo, a vantagem comparativa passa a ser menos 

relevante do que a vantagem competitiva, que substitui as bases de riquezas 

por demonstração de  mais produtividade. Pode-se dizer que os países que 

melhoram seu padrão de vida são aqueles nos quais as empresas se tornam 

mais produtivas pelo desenvolvimento de fontes mais sofisticadas de vantagem 

competitiva, baseada s em conhecimento, investimento, perspicácia e inovação. 

PORTER também argumenta que, na economia global, as coisas 

locais se tornam mais importantes e decisivas para determinar se uma 

empresa é mais competitiva e produtiva do que outra sediada em outro lugar. 

Agora, as fontes de vantagem competitiva que restaram são cada vez mais 

locais, tais comoas  relações especiais com fornecedores ou com clientes, 

compreensão única de necessidades de mercado garimpada entre clientes ou 

parceiros locais, acesso especial a tecnologia e conhecimento de outras 

instituições locais, ou flexibilidade de produção resultante do uso de um 

fornecedor próximo. 

Outro fator que aumenta a produtividade é a competição saudável 

entre empresas locais. Mecanismos como as leis antimonopólio e políticas que 

apóiem a atividade empresarial e a abertura de novos negócios são 

ferramentas que um país pode usar para fomentar uma saudável rivalidade 

local. 

 

No livro Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira, 

COUTINHO et al descrevem a definição proposta em 1985, pela Comissão da 

presidência dos EUA sobre Competitividade Industrial: 

 
“Competitividade para uma nação é o grau pela qual ela pode, sob 
condições livres e justas de mercado, produzir bens e serviços que se 
submetam satisfatoriamente ao teste dos mercados internacionais 
enquanto, simultaneamente, mantenha e expanda a renda real de seus 
cidadãos. Competitividade é a base para o nível de vida de uma nação. 
É também fundamental à expansão das oportunidades de emprego e 
para a capacidade de uma nação cumprir suas obrigações 
internacionais.” (COUTINHO et al, 1994. p. 17) 
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Essa abordagem reconhece que a competitividade internacional 

de economias nacionais é construída a partir da competitividade das empresas 

que operam dentro e exportam a partir das suas fronteiras. Ao mesmo tempo, 

identifica a competitividade das economias nacionais como sendo algo mais do 

que a simples agregação do desempenho de suas empresas.  

Os autores afirmam que boa parte dos especialistas vê a 

competitividade como “um fenômeno diretamente relacionado às 

características apresentadas por uma firma ou um produto. Estas 

características relacionam-se ao desempenho no mercado ou à eficiência 

técnica dos processos produtivos adotados pela firma, conforme a filiação 

teórica de quem examina o assunto”(COUTINHO et al, 1994. p. 17).  

Numa visão dinâmica, a competitividade pode ser entendida 

como a capacidade da empresa de formular e implementar estratégias 

concorrenciais, que lhe permitam conservar, a longo prazo, uma posição 

sustentável no mercado.  Desse modo, o sucesso competitivo passa a 

depender da criação e da renovação das vantagens competitivas por parte das 

empresas.  

 

Como Fatores determinantes da Competitividade, COUTINHO et 

al  citam: a capacitação tecnológica e produtiva; a qualidade e a produtividade 

dos recursos humanos; e o conhecimento do mercado e a capacidade de se 

adequar às suas especificidades; a qualidade e a amplitude de serviços pós-

vendas; as relações privilegiadas com usuários e fornecedores. Além destes, 

existem os fatores estruturais que, mesmo não sendo inteiramente controlados 

pela firma, estão parcialmente  sob a sua área de influência: as características 

do mercados consumidores; a configuração da indústria em que a empresa 

atua; e a concorrência.  

Ainda podemos citar os fatores sistêmicos da competitividade, 

que constituem externalidades stricto sensu para a empresa produtiva: a) 

macroeconômicos, como taxa de câmbio, oferta de crédito e taxas de juros; b) 

político-institucionais, como as políticas tributária e tarifária, as regras que 

definem o uso do poder de compra do Estado e os esquemas dde apoio ao 

risco tecnológico; c) regulatórios, como as políticas de proteção à propriedade 

industrial, de preservação ambiental, de defesa da concorrência e proteção ao 
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consumidor; d) infra-estruturais, tais como disponibilidade, qualidade e custo de 

energia, transportes, telecomunicações e serviços tecnológicos; e) sociais, 

como a situação da qualificação da mão-de-obra (educação profissionalizante e 

treinamento), políticas de educação e formação de recursos humanos, 

trabalhista e de seguridade social, grau de exigência dos consumidores; f) 

referentes à dimensão regional, como os aspectos relativos à distribuição 

espacial da produção; e, g) internacionais, como as tendências do comércio 

mundial, os fluxos internacionais de capital. De investimento de risco e de 

tecnologia, relações com organismos multilaterais, acordos internacionais e 

políticas de comércio exterior. 
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CORÉIA DO SUL: HISTÓRICO DA INDUSTRIALIZAÇÃO  
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III – Coréia do Sul: Histórico da Industrialização  

 

III.1 – Coréia do Sul: Informações Básicas 

 

III.1.1 – Geografia/Clima 

 

A Península da Coréia, situada a nordeste do vasto continente 

asiático, possui países vizinhos de peso como a China, o Japão e a Rússia.  

A área administrativa da República da Coréia, ou popularmente 

conhecida Coréia do Sul, abrange 99.392 km², sendo um pouco maior  do que 

o Portugal ou do estado de Pernambuco.  A paisagem é variada, apesar de 

70% do território ser montanhoso.  

A Coréia tem quatro estações definidas e uma grande variedade 

de climas. Localiza-se no cinturão de monções do leste asiático, apresentando 

verões quentes e úmidos e os invernos, longos, secos e frios. As temperaturas 

variam de – 15° C no inverno a 34,7° C no verão.  

 

Esses fatores geográficos e climáticos, juntamente com o fator 

histórico, contribuíram de muitas formas à vida dos coreanos. Devido à sua 

posição estratégica, de ser a passagem do continente(China) à ilha (Japão), a 

Península Coreana sempre foi um território cobiçado pelos vizinhos. Sofreu, ao 

longo da sua história, incontáveis invasões de chineses, japoneses, citas, 

mongóis, manchus e outros. No entanto, em contrapartida às perdas sofridas 

nessas invasões, o sentimento nacional ficou mais fortalecido. 

A paisagem montanhosa fez com que cada espaço arável fosse 

cuidado com muito afinco, por milênios, gerando uma grande valorização da 

terra. Até os dias de hoje, a terra constitui um patrimônio pessoal de alto valor 

agregado e as pessoas gostam de usar o slogan “Nossa terra cuidada por 

nossas mãos”, algo que às vezes pode soar até como xenofobia. 
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As estações do ano bem demarcadas fizeram com que as 

pessoas trabalhassem com planejamento e controle rígido: numa sociedade 

tipicamente agrícola, os coreanos deveriam semear na primavera para fazer a 

colheita em outono, impreterivelmente. O inverno longo e rigoroso exigia um 

armazenamento de alimentos, que, sem o trabalho adequado nas épocas 

“certas”, poderia significar fome para toda a sua família e agregados. 

 

 

III.1.2 – Formação Histórica/Língua/Costume 

 

Freqüentemente, data-se o início da história da Coréia no ano de 

2333 a . C.  A lenda diz que o rei Tan-gun, nascido do filho do Céu e de uma 

mulher proveniente de uma tribo que tinha o urso como totem, fundou o 

primeiro reino. Embora a veracidade do mito Tan-gun permaneça uma questão 

polêmica, sabe-se que a antiga Coréia era formada por comunidades de clã 

reunidas em pequenas cidades-estados. No século I a . C, os três reinos 

maiores emergiram na Península : Koguryo (37 a.C a 668 d.C), Paeckche     

(18 a.C  a 660 d. C) e Shilla (57 a.C a 935 d. C).  

Esse três reinos formaram a base da atual Coréia, quando foram 

unificados por Shilla, em 668. Os reinos posteriores de Koryo (918 a 1392) e 

Chosun (1392 a 1910) consolidaram o poder e foram palco de um grande 

florescimento cultural.   

 

Os coreanos formam um grupo étnico e falam uma única língua. 

Pesquisas lingüísticas e antropológicas, além do estudo das lendas, distinguem 

muito bem os coreanos dos chineses e japoneses. Por suas características 

físicas distintas, acredita-se que sejam descendentes de várias tribos mongóis 

que migraram para a Península Coreana, provenientes da Ásia Central.  

Quanto a língua, todos os coreanos utilizam o coreano, 

pertencente ao grupo lingüístico uralo-altaico, da Ásia Central, ao qual 

pertencem, também, o turco, o húngaro, o finlandês, o mongol, o tibetano e o 
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japonês. O coreano tem uma considerável semelhança com a estrutura 

gramatical do japonês e ambas as línguas possuem  muitas palavras  

emprestadas do chinês.  

O alfabeto coreano foi criado no século XV, por um grupo de 

eruditos, sob o patronato  do Rei Sejong, o Grande (1418—50), o quarto 

monarca da dinastia Choson (1392-1910).  Antes da criação destes símbolos 

fonéticos simples, o coreano utilizava caracteres chineses, pertencentes a um 

sistema lingüístico totalmente diferente. O aprendizado do chinês era uma 

tarefa extremamente lenta e apenas um pequeno grupo de aristocratas 

privilegiados era capaz de dominar o idioma. 

 

Quanto aos costumes e o modo de vida, os coreanos foram muito 

influenciados pelo Confucionismo. Este pregava entre diversas doutrinas, a 

lealdade filial para com o soberano e o professor, além do pai natural. Também 

estava nos seus ensinamentos, uma vida baseada em estudos e a pobreza, 

advinda de uma honestidade exemplar.  A valorização da educação sempre 

foi uma característica marcante e perdura até os dias de hoje.  

A vida em famílias grandes e patriarcais era uma realidade até  

algumas décadas atrás. Com a crescente urbanização e a industrialização, 

esse costume está desaparecendo gradativamente. O decoro confucionista, 

isto é, a devoção filial e a antepassados, a fidelidade conjugal  e a fidelidade 

aos amigos permanece altamente valorizado.  

 

O Confucionismo consiste numa religião sem deus, introduzida na 

Coréia, por volta do início da era cristã. O confucionismo na Coréia 

transformou-se em um sistema educacional, cerimonial e de administração civil. 

No entanto, há anos a doutrina confucionista vem sendo  criticada por  alguns 

estudiosos coreanos, como sendo um entrave para o desenvolvimento 

econômico, porque apresenta um apego ao passado e estabelece uma forte 

hierarquia que pode suprimir a autonomia, a criatividade e a livre iniciativa.  
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III.2 – O Processo de Industrialização da Coréia  

 

 

No livro Aprendizagem e Inovação Organizacional, de Maria 

Tereza Leme FLEURY e Afonso FLEURY (1997) há algumas informações 

sobre as características gerais da industrialização coreana.  

Segundo FLEURY, a partir de 1962, a economia coreana vem 

crescendo a uma taxa de 9% ao ano. Afirma que as características gerais do 

fenômeno da industrialização coreana não são de todo específicas. A Coréia 

tivera um governo forte, com raízes militares, que apoiou e estimulou um grupo 

de empresas selecionadas, protegendo-as no mercado interno. No entanto, o 

que surpreendeu no caso da Coréia foram os resultados bastante diferenciados. 

 

Como já foi mencionado anteriormente, a Coréia por estar situada 

entre China e Japão, é um país que tem um passado de guerras bastante 

intenso.  A última invasão japonesa resultou em um período de colonização 

que iniciou-se em 1910 e se estendeu até o final da Segunda Guerra Mundial.  

Em 1950, logo após o término da Segunda Guerra, eclode a 

chamada Guerra da Coréia, que resulta na divisão do território coreano em 

Coréia do Norte, de regime comunista, e Coréia do Sul, de regime democrático, 

com forte presença militar. 

A Coréia do Sul é um país pequeno, com poucos de recursos 

naturais e com cerca de 50 milhões de habitantes. 

FLEURY destaca a questão da identidade nacional e a 

valorização da educação, decorrente da tradição confucionista como traços 

peculiares do povo coreano. Outro ponto levantado é o fato da Coréia ainda 

manter um dos maiores contingentes militares do mundo, sendo que 36% de 

seu orçamento anual vai para atividades de defesa, podendo ter impacto sobre 

o desenvolvimento de determinadas indústrias. Finalmente, um traço específico 

da Coréia que decorre dos fatores históricos e, que merece destaque, é a 

rivalidade com o Japão.  
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a) O Pós-Guerras: O período RHEE (1950-1962) 

 

Após a Segunda Grande Guerra, a Coréia do Sul dispunha de um 

reduzido número de pequenas empresas, produtoras de ferramentas e 

implementos agrícolas rudimentares, pequenos geradores e bombas d’água, 

máquinas têxteis de baixa qualidade, alguns componentes automotivos e 

ferramentas industriais.  

Um primeiro surto de industrialização ocorreu, mas foi logo 

destruído durante a Guerra da Coréia. No entanto, essa destruição teve um 

papel transformador da sociedade, tornando a sociedade coreana mais flexível 

pela imposição de mobilidade geográfica e contribuiu para a rápida formação 

de habilidades na força de trabalho masculina, que já tinham tido uma espécie 

de “treinamento” durante o serviço militar compulsório. 

Quando a Guerra da Coréia acabou, projetos de substiuição de 

importações foram iniciados por empresários privados. Foi exatamente nessa 

época que se formou vários dos maiores conglomerados industriais da 

atualidade. 

O governo do Presidente Rhee foi de 1953 a 1962. Durante o seu 

governo, foram introduzidos na Coréia os princípios de uma econoia de 

mercado. No entanto, em Abril de 1962, o governo sucessor embarcou numa 

política de punir os empresários que obtiveram “lucros ilegais e injustos”.  

JUNG (1990), citado por FLEURY, M.T e FLEURY, A. (1997) analisa o caso da 

prisão de dez  proeminentes líderes industriais, em Maio de 1962, logo após o 

golpe militar: estes foram obrigados a devolver os lucros inadequadamente 

obtidos e o evento deixou profundas marcas na imagem dos chaebols, 

moldando as relações entre governo e empresários a partir de então. 

 

 

b) O período 1962-1990 :  Industrialização acelerada. 
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Alice AMSDEN (1989), citado por FLEURY, M.T e FLEURY, A. 

(1997) faz uma análise comparativa entre a industrialização coreana em 

relação a outros países em desenvolvimento:  

“1. Nos países de industrialização tardia, o Estado intervém através de 
subsídios para modificar os preços relativo e com isto estimular a 
atividade econômica; na Coréia, em troca de subsídios, o Estado impôs 
padrões de desempenho para as empresas privadas. 
2. O agente de expansão em todos os países de industrialização tardia 
é a moderna empresa industrial; na Coréia, a moderna empresa 
industrial assume a forma  de conglomerados com negócios 
diversificados, ou chaebol, cujo porte e diversidade é comparável aos 
zaibatsu japoneses. 
3. Os engenheiros são a figura-chave nos países de industrialização 
tardia, porque são os agentes para a transferência de tecnologia do 
exterior; na Coréia, os engenheiros tiveram  um desempenho 
excepcional porque a sociedade investiu pesadamente em sua 
educação, desde o nível primário. 
4. Os países de industrialização tardia possuem força de trabalho 
excepcionalmente bem educada, se comparados com os países que se 
industrializaram previamente, mas, mesmo assim, através de 
mecanismos conspiratórios, conseguiram manter baixos salários; na 
Coréia, o crescimento real dos salários supera qualquer revolução 
industrial anterior ou contemporânea.”  
(FLEURY, M.T e FLEURY, A. ,1997. p. 109) 

 

Com os Planos Quinqüenais de Desenvolvimento, implantadas a 

partir de 1962, o governo coreano criou mecanismos como a Lei de proteção e 

o Plano Quinqüenal de Desenvolvimento da Indústria Automobilística, que 

deram o início à industrialização do setor automobilístico coreano. 

Em 1967, através do segundo Plano Quinqüenal de 

Desenvolvimento Econômico, o governo deu um impulso à indústria de 

máquinas e equipamentos.  

A partir de 1962, o estado ficou no comando de todo o sistema 

financeiro, deixando alguns segmentos para a iniciativa privada. Dessa forma 

buscou orientar as decisões de investimentos para atividades produtivas, 

minimizando as aplicações especulativas.  

Além disso, o governo coreano exerceu uma grande pressão para 

as empresas buscarem a capacitação tecnológica, criando os estímulos e a 

infra-estrutura necessária para isso. O estado também atuou como produtor, 
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constituindo certo número de empresas nos setores de química, siderurgia e 

fertilizantes.  

As críticas a essa forte influência do governo são: os recursos 

gastos com o lobby pelos chaebols  os tornariam ineficientes  e o fato de 

grande poder político e econômico dos chaebol  não deixar espaço para o 

surgimento de pequenas e médias empresas.   

 

FLEURY encerra a sua análise dizendo que seria importante 

qualificar melhor a forma de organização do trabalho nas empresas coreanas. 

Apesar de falta de dados, FLEURY diz que várias empresas, incluindo os 

chaebol, ainda operam com base em mão-de-obra cativa, com grande parcela 

dos operários habitando em dormitórios instalados nas plantas produtivas.  

Um outro fator notável seria o lento nível de absorção das 

técnicas japonesas de organização, devido à resistência a adotar propostas 

que venham deste país.  Os autores concluem definindo como “taylorista bem 

remunerada”, o atual sistema de trabalho da Coréia.  
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PARTE 2: O ESTUDO DE CASO NUMA MULTINACIONAL 
COREANA,  INGRESSANDO NO MERCADO BRASILEIRO – A 
SAMSUNG ELETRÔNICA. 
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I - Metodologia Utilizada 
 

 

 Foram utilizadas diversas fontes de coleta de dados, tais como a 

Entrevista Pessoal com expatriados e funcionários brasileiros, Observações e 

Análise de Documentos Internos (Relatórios, Comunicados e Manuais Internos). 

 

Na Entrevista Pessoal, procurei verificar se os traços brasileiros 

eram reconhecidos pelos expatriados e pelos funcionários brasileiros e, 

também, a possibilidade de alguns traços culturais serem restrições a 

competitvidade.  

 

Alguns Relatórios Internos foram dispoibilizadas para leitura, que 

consistiam em relatórios elaborados pelos expatriados durante o seu período 

de trabalho no Brasil ou após o retorno à Matriz, relatando o ambiente de 

trabalho, à luz da sua experiência. Tivemos acesso, também, a um Diagnóstico 

de Clima Organizacional, realizado em junho de 2000.  

 

As Observações foram realizadas juntamente com os funcionários 

do departamento de Recursos Humanos, que possuíam todo o histórico 

pessoal dos funcionários.  

 

Após a obtenção dos dados, foi feita a tabulação de respostas 

obtidas e a verificação das informações com base nos conceitos revisados na 

Parte I.   
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1) Roteiro de Entrevista – Para os expatriados  
 

 

1. Cargo:  

2. Principais funções:  

3. Há quanto tempo está no Brasil?  

4. Recebeu algum treinamento sobre o Brasil, antes de vir para cá?  

5. Caso sim, quanto tempo durou e quais foram os principais tópicos desse 

programa? 

6. Realizou algum programa para adaptação ao novo ambiente de trabalho, no 

Brasil? 

7. Caso sim, quanto tempo durou e quais foram os principais tópicos desse 

programa? 

8. Enfrenta alguma dificuldade em desenvolver e executar o seu trabalho, aqui 

no Brasil? 

9. Já trabalhou em algum outro país? Faça uma breve comparação. 

10. Enfrenta alguma dificuldade no relacionamento com os brasileiros 

(funcionários, clientes, fornecedores)?  

11. Existe algum aspecto interno ou externo que favoreceu a melhor adaptação 

ao Brasil? 

12. Existem características que parecem ser “tipicamente brasileiras”? 

13. Na sua opinião, tais características seriam favoráveis ou desfavoráveis à 

competitividade brasileira?  

14. Notou algumas das características abaixo, nos brasileiros?  

a) “Homem Cordial”  

b) Hierarquia e Concentração de Poder  

c) Personalismo 

d) “Jeitinho brasileiro”  

e) Sensualismo 

f) Aventureiro 

g) Patriarcalismo 

h) Postura de Espectador/ Busca em evitar conflito 
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i) Fixação com a figura do “Estrangeiro” 

j)  Patrimonialismo 

k)  Ambigüidade/ Dualidade 

l)  Gosto pelo Espetáculo   

 
15. No planejamento estratégico do seu trabalho, você observa ou toma alguma 

decisão, levando-se em conta os fatores culturais? Caso já utilizou-se do 

fator cultural, no planejamento ou tomada de decisão, dê um exemplo.  

16. Resuma a Cultura Organizacional da Samsung Eletrônica, segundo a sua 

percepção. 

 

 
 
2)  Roteiro de Entrevista - Para os funcionários locais 
 
 
1. Cargo :  

2. Principais funções :  

3. Há quanto tempo está na Samsung Eletrônica?  

4. Recebeu algum treinamento inicial que favoreceu a sua adaptação à 

companhia?  

5. Caso sim, quanto tempo durou e quais foram os principais tópicos desse 

programa? 

6. Enfrenta alguma dificuldade em desenvolver e executar o seu trabalho na 

Samsung Eletrônica?  

7. Já trabalhou em alguma outra empresa nacional ou multinacional? Faça 

uma breve comparação. ( Especifique a origem da multinacional. ) 

8. Enfrenta alguma dificuldade no relacionamento com os expatriados?  

9. Na sua opinião, existem características ou comportamentos que poderiam 

ser definidos como “tipicamente brasileiras”? 

10. Na sua opinião, tais características seriam favoráveis ou desfavoráveis à 

competitividade brasileira? 
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11. Nota algumas das características abaixo, nos brasileiros ou em si mesmo: 

 

a) “Homem Cordial”  

b) Hierarquia e Concentração de Poder  

c) Personalismo 

d) “Jeitinho brasileiro”  

e) Sensualismo 

f) Aventureiro 

g) Patriarcalismo 

h) Postura de Espectador/ Busca em evitar conflito 

i) Fixação com a figura do “Estrangeiro” 

j)  Patrimonialismo 

k)  Ambigüidade/ Dualidade 

l)  Gosto pelo Espetáculo 

 

12. Caso tenha apresentado alguns dos comportamentos ou traços citados 

acima, foi devido a alguma circunstância específica? Dê um exemplo.  

 

13. Resuma a Cultura Organizacional da Samsung Eletrônica, segundo a sua 

percepção. 
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II - Samsung Eletrônica : no mundo e no Brasil   

 
 

II.1 – Samsung Eletronics e sua Cultura Organizacional “Rising” 
 

   

II.1.1. Histórico do Grupo Samsung 
 
 

O Presidente-fundador Byung-Chull Lee abriu uma firma com o 

nome de "Samsung", em Taegu, Coréia do Sul, no dia 1 de Março de 1938. A 

companhia exportava peixes secos, legumes e frutas produzidas na Coréia 

para Manchúria e Pequim. Logo em seguida, Samsung começou a fabricar e a 

ter atividades comerciais, montando um moinho de farinha e máquinas de 

confeitaria.   

Em novembro de 1948, o Presidente Lee mudou o escritório de 

Taegu para a capital Seoul e fundou a Samsung Corporation: a companhia 

ingressava no Comércio Internacional. A Samsung Corporation ficou conhecida 

por seu estilo de administração inovador, porque implantou a Participação em 

Lucros e Resultados e a Remuneração por Mérito, sendo a pioneira na Coréia 

em gestão de Recursos Humanos.   

 

Após a Independência da Coréia do domínio japonês em 1945, a 

economia coreana encontrava-se totalmente instável. No entanto, logo eclode  

a Guerra da Coréia, em junho de 1950, dizimando a economia coreana.  O 

Grupo Samsung, que vinha crescendo continuamente, perdeu todos os seus 

ativos durante a guerra. Apesar desta perda, a administração não se 

desanimou e mudou a sede para Pusan (principal cidade portuária do sul ), em 

janeiro de 1951.   

Logo após o fim da Guerra da Coréia, a Samsung ingressou no 

setor industrial. Começou a substituir bens importados por produtos nacionais 

fabricados pela Cheil Açúcar Cia. (atualmente Cheil Jedang, uma companhia 

independente de Samsung), em 1953. No ano seguinte, Samsung construiu 
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Indústrias Cheil e abriu a era dos tecidos produzidos na Coréia.  

 

Até os meados da década de 50, a maioria das companhias 

coreanas contratavam os funcionários baseados em relacionamentos formados 

na escola, junto a  familiares e parentes. A Samsung saiu à frente das demais 

empresas coreanas, abrindo um sistema de recrutamento de pessoal aberto,  

em 1957. Através deste sistema, a Samsung procurou recrutar e desenvolver 

uma mão-de-obra eficiente e instituiu políticas de Recursos Humanos visando a 

melhoria do bem-estar de seus funcionários. 

 

Após a Revolução 4.19 (1960) e o Golpe Militar de 5.16 (1961), a 

Samsung enfrentou muitas dificuldades advindas de um regime militar rígido e 

opressivo.   

 

Em 1969, foi formada a Samsung Eletronics Cia., Ltd., uma 

companhia que ajudaria a desenvolver a indústria eletrônica de Coréia, 

tornando-se um competidor mundial. Nos discursos, o Presidente Lee dizia que  

"a indústria eletrônica é uma indústria que agrega valores e que requer 

tecnologia e trabalho qualificado. Esta indústria possui grande potencial de 

crescimento, tanto nacional e internacionalmente". 

 

A Samsung também fundou a Indústria de Fertilizante da Coréia 

Cia. (atual Samsung Chemical Cia. Ltd.). A Samsung buscou a expansão de 

várias indústrias-chaves e ganhou a posição de empresa líder da Coréia.  

 

Naquele época, a Samsung começou a voltar a sua atenção 

também para os Programas de Atividades Sociais. A companhia investiu 

grandes quantias de dinheiro em Taegu e em universidades para educar  

pessoas talentosas. Para devolver uma parcela de lucros da companhia à 

sociedade, criou-se a Fundação Samsung Bolsa de Estudos, em janeiro de 

1964. Também desenvolveu a Fundação Samsung de Cultura, em abril de 

1965, para atuar de forma ativa no desenvolvimento sócio-cultural da Coréia.    

 

II.1.2. Atuação do Grupo Samsung 
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a) Países de Atuação:  Vietnã, Índia, Malásia, Indonésia, Tailândia, China, 
Usbequistão, Hungria, Espanha, Reino Unido, EUA, Brasil, México, Taiwan, 
Japão, Filipinas, Austrália, Singapura, Arábia Saudita, África do Sul, Holanda, 
Rússia, Portugal, Polônia, Suécia, Itália, França, Inglaterra, Alemanha, 
Argentina, Panamá, Canadá 
 
 
b) Indústria Eletrônica: Estas afiliadas produzem, comercializam, e vendem 
uma grande variedade peças e componentes eletrônicas como memórias, 
computador, equipamento de telecomunicações, sistemas de computador,  
produtos eletrônicos em geral e máquinas de precisão. Todas estas 
companhias compartilham a mesma meta de se tornar empresas de classe 
mundial, companhias de alta tecnologia no início do século XXI e estão 
concentrando os investimentos em campos de futuros promissores.  
     
 
 Samsung Electronics 
 Samsung SDI    
 Samsung Electro-Mechanics    
 Samsung Corning    
 Samsung SDS 
 
 
c) Maquinaria & Indústria pesada: Atualmente, a Samsung está estendendo 
as suas capacidades em construção naval, instalação de planta, construção, 
avião, ótico digital, e indústrias de semicondutor.    
 
     
 Samsung Heavy Industry    
 Samsung Techwin    
    
    
d) Indústria Química 
 
    
 Samsung General Chemicals  
 Samsung Petrochemicals  
 Samsung Fine Chemicals  
 Samsung BP Chemicals  
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e) Serviços Financeiros  
  
 Samsung Life Insurance  
 Samsung Fire & Marine Insurance  
 Samsung Card  
 Samsung Securities  
 Samsung Capital  
 Samsung Investment Trust Management  
 Samsung Venture Investment  
 
 
f) Outras Afiliadas 
    
 Samsung Corporation  
 Samsung Engineering  
 Cheil Industries  
 Unitel  
 Samsung Everland  
 Shilla Hotel & Resorts  
 Cheil Communications  
 S1 Corporation  
 Samsung Lions  
 Samsung Medical Center  
 Samsung Economics Research Institute  
 Samsung Human Resources Development Institute  
 Samsung Advanced Institute of Technology  
 Samsung Foundation of Culture  
 Samsung Welfare Foundation  
 The Ho-Am Foundation  
 Samsung Press Foundation  

 

g) Empregados: 193,000 colaboradores no mundo  

    

h) Faturamento Bruto (em 2000): 100.8 trilhões de won / US$72.0 bilhões  

    

i) Lucro Líquido (em 2000): 280 bilhões de won / US$201 milhões  

    

j) Ativos Totais (em 2000): 110.5 trilhões de won / US$91.5 bilhões      

    

l) Operações: São 29 companhias (menos afiliadas) sediado na Coréia, com 

305 filiais, em 65 países diferentes. 
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II.1.2. Histórico de Samsung Eletronics  
 

 

Fundada em 1969, na Coréia, a Samsung Electronics foi uma 

empresa de faturamento médio de US$ 0,5 bilhão na década de 70. Já na 

passagem dos anos 90 para o ano 2000, a companhia alcançava cifras de 

vendas anuais de US$ 26 bilhões.  

 

Seu crescimento neste período foi impulsionado, entre outros 

fatores, pelo início da produção de wafers para chips de memória (1974) e de 

painéis de cristal líquido (1995), pelo desenvolvimento da primeira TV Digital do 

mundo (1998), pelo investimento de US$ 400 milhões por parte de grandes 

empresas como Dell, Apple e Intel (1999) e por alianças estratégicas como as 

firmadas com Dell, AOL e Microsoft (2001).  
 
 
 
II.1.3. Cultura Organizacional da Samsung: “Rising Company”  
 
     

A Filosofia da Samsung é “Dedicação de nossos recursos 

humanos e a tecnologia para criar produtos e serviços de excelência que 

contribuam para uma sociedade global melhor”. 

 

No livro Samsung Rising: Por que a Samsung Eletronics é tão 

forte?, lançado  pelo Korean Financial Journal (2002), os jornalistas fazem 

uma análise dos fatores de sucesso da Samsung Eletronics.  

 

Os pontos fortes da Samsung Eletronics podem ser resumidos 

em dezoito fatores de competitividade desenvolvida ao longo dos seus mais de 

trinta anos de existência: 1) Liderança efetiva; 2) Agilidade nas mudanças;      

3) Central de Reestruturações de Planejamentos Estratégicos; 4) Força Total 

nas Reestruturações; 5) Política Estruturada de Recursos Humanos;            

6) Sistema de Avaliação Personalizada; 7) Auditoria Estruturada; 8) Portfolio 

Amplo de Novos Negócios; 9) Administração de Imagem da Marca; 10) P&D e 
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Design; 11)  Cooperação entre as empresas afiliadas; 12) Administração de 

Informações; 13) Administração de Estoque; 14) Relação trabalhista; 15) Total 

Eliminação de Clientelismo; 16) Administração Globalizada; 17) Cooperação 

Estratégica; e,  18) Marketing Estratégica.  

A Samsung Eletronics e os funcionários que dela participam 

orgulham-se de serem a “Empresa Número 1” da Coréia. A maioria recebe um 

treinamento inicial de algumas semanas a meses, ficando homogeneizados 

nas suas maneiras de pensar e viver a organização. Dentro e fora da 

companhia, os funcionários são chamados de “Samsung man”, isto é, a pessoa 

da Samsung. Este termo popularizou-se tanto que é sinônimo de “funcionário 

assíduo”, que não poupa os esforços para atender os pedidos da empresa a 

que pertence. 

Ocorre um fenômeno de identificação tão forte e caso não tenha 

um motivo mais forte, o funcionários não abandonará a empresa. Na Coréia, a 

Samsung Eletronics não retém os funcionários que voluntariamente pedem o 

seu desligamento, mesmo que a pessoa tenha muitos anos de casa.  Para a 

empresa, quando o funcionário sai desta fase de “encantamento” , é chegada a 

hora de deixá-lo partir.  

O poder de sedução da marca Samsung é muito forte na Coréia 

do Sul.  O logotipo da Samsung, uma elipse azul, está em todos os lugares: 

carros, apartamentos, monitores, televisores, cartão de crédito, seguro etc. O 

Marketing veiculado para o consumidor exerce profunda atração nos 

funcionários, seus clientes internos. 

Internamente, os funcionários são submetidos a uma série de 

ritos, rituais e cerimônias próprias da Samsung, que acolhem o novo 

funcionários de uma forma rápida e eficaz. O funcionários orgulha-se do seu 

presidente e do seu corpo diretivo, sempre presentes na mídia como gestores 

de sucesso. 

Os funcionários da Samsung sempre são convidados a participar 

das sessões de “Tradição Oral”, organizadas por gosto pessoal, apoiadas e 

financiadas pela empresa, em forma de grupos de lazer.  

Pode-se ver que a Samsung sabe utilizar-se muito eficientemente 

de sua Cultura Organizacional. 
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II.2 – A Samsung Eletrônica da Amazônia LTDA : um breve histórico 
 
 

A Samsung iniciou suas operações no Brasil, em dezembro de 

1986, como um escritório de representação e, hoje, após investir mais de    

US$ 300 milhões, emprega cerca de mil pessoas e registra um faturamento 

anual superior a US$ 500 milhões.  

 

A partir de maio de 1994, este escritório de representação passou 

a prestar serviços aos consumidores brasileiros e, em novembro de 1995, a 

Samsung começou a produzir aparelhos de televisão e vídeo-cassete, com um 

capital inicial de US$ 18 milhões.  

 

A operação da Samsung Eletrônica entrou em crise, no ano de 

1998, devido ao aumento demasiado da concorrência e à falências dos 

principais clientes varejistas. Quando o Plano Real foi lançado, acabou 

trazendo um impacto positivo para as vendas dos produtos de “linha marrom”, 

tais como televisores e vídeo cassetes. Com esse aquecimento de mercado, 

muitos fabricantes apostaram na manutenção dos altos índices de vendas e 

entraram no mercado de eletrodomésticos. Com o aumento da concorrência e 

a queda do poder aquisitivo dos consumidores, muitas indústrias e redes 

varejistas entraram em crise.  

 

O mercado coreano também enfrentava a Crise Asiática e exigia 

da subsidiária uma posição mais firme perante os clientes e os funcionários 

responsáveis. Nessa época, houve uma demissão em massa, tanto no 

escritório comercial de São Paulo quanto na fábrica de Manaus.  

 

Os assuntos foram abafados e a empresa contratou outros 

funcionários, mas o sentimento de mal-estar e a falta de confiança entre os 

expatriados e funcionários locais permaneceu, até os dias de hoje. Os erros 

cometidos ficaram para os funcionários demitidos, sendo que estes se 

tornaram os “únicos” culpados por toda a crise ocorrida.   
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É muito comum escutar reclamações dos expatriados, em relação 

ao modo de trabalhar ou de pensar dos funcionários locais. Como alguns já 

tiveram experiências de trabalhar em outras subsidiárias da Samsung, sempre 

fazem a comparação depreciando o funcionário brasileiro. 

 

Atualmente, produzindo monitores, celulares e hard disks, a 

Samsung recuperou-se financeiramente e caminha para uma maior 

estabilidade no mercado brasileiro. No entanto, há um clima de desconfiança e 

mal-estar que afetam o bom funcionamento da empresa como um todo, 

trazendo muitos desentendimentos, atrasos em andamento de processos e 

uma conseqüente perda de competitividade. 
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III - O Encontro das Culturas 
 

 

III.1–Cultura Organizacional da Samsung Eletrônica da Amazônia: 
resultado da interação entre as Culturas Coreana, Brasileira e a 
Organizacional (Matriz) 
 

 

Com base nas Entrevistas Pessoais, Leitura de Relatórios e do 

Diagnóstico de Clima Organizacional, vamos tentar observar qual foi o 

resultado dessa interação de diferentes culturas. 

 

Os funcionários da subsidiária brasileira foram divididos em dois 

grupos, os expatriados e os funcionários locais. Os expatriados estão nos 

cargos de gerência e diretoria, em sua maioria, possuindo uma posição 

hierárquica superior e maior poder de decisão. 

                     Esses dois grupos carreagam consigo os traços 

culturais do país de origem e, ambas as partes, mostram resistências quando o 

assunto é  mudança para melhor cooperação. Os expatriados alegam que, a 

forma de trabalhar que pretendem aplicar no Brasil, segue um padrão de 

qualidade internacional e que é aplicado para todas as subsidiárias da 

Samsung. Os funcionários mostram-se revoltados, porque querem que o 

expatriado entenda a “lei” e o funcionamento dos processos no Brasil. 

  

O resultado é uma Cultura Organizacional baseada em muitos 

desentendimentos, que, também, acabam tornando-se um fato usual: “Não 

consegui entender o que o senhor pediu”, “Ah, era isso? Entendi outra coisa” , 

“ Aqui não se faz desse jeito” etc. 

 

Um fato interessantes durante as entrevistas foi o fato de 

expatriados reconhecerem a existência dos traços brasileiros nos funcionários 

locais, mas os próprios brasileiros negarem a existência desses traços em si 

mesmos.  Os traços como o Patriarcalismo, Homem Cordial e Gosto pelo 
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Espetáculo, tiveram baixos índices de resposta positiva. A percepção dos dois 

grupos já iniciou muito divergente, o que aponta um inevitável conflitos de 

interpretações. 

 

Uma conclusão preliminar a que chegamos é que, talvez, esses 

traços tipicamente brasileiros são as características que as pessoas não 

gostariam de reconhecer como sendo suas próprias. Não reconhecer ou evitar 

o conhecimento resultam numa mesma condição que é o desconhecimento do 

problema existente.    

 

Analisando os materiais, pudemos notar que o mecanismo de 

defesa do “Homem Cordial”  funciona de forma intensa na Samsung: o 

funcionário não quer deixar o expatriado chateado por não entender o que se 

pede. Finge-se que entendeu e não se executa a tarefa solicitada. Essa atitude 

é percebida pelo interlocutor como uma falta de respeito e de responsabilidade.    

 

No que se refere a Hierarquia e Concentração de Poder, 

Patriarcalismo  e Personalismo, acreditamos não ter grandes fontes de 

divergência. Tanto a Coréia quanto o Brasil são países que possuem alta 

concentração de poder nas figuras de patriarcas e um personalismo em grau 

elevado. 

 

Os maiores conflitos estão no Jeitinho Brasileiro, Aventureiro,  

Postura de Espectador e Ambigüidade.  Os expatriados estão acostumados a 

uma hierarquia do estilo “militar”: sem flexibilidade, com respostas imediatas e 

curtas, tendo que cumprir todas as tarefas que lhe foram designadas. O clima 

de abertura e ampla negociação permitida por esses trações brasileiros trazem 

muita insatisfação para os expatriados.  

 

Tanto expatriados quanto funcionários locais apontaram a falta de 

iniciativa e a postura de espectador como os fatores que desmotivam e que 

dificultam o desenvolvimento de um trabalho de qualidade. Do lado do 

expatriado, ele anseia por mais iniciativas dos funcionários locais, mas estes 

possuem a certeza de que o que for dito não será ouvido. Os funcionários 
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locais se sentem como “escravos”, realizando as tarefas que lhe são 

designadas, sem a perspectiva de crescimento, porque devem obedecer ao 

padrão internacional que é  estabelecido. 

 

A Cultura Organizacional da Samsung Eletrônica da Amazônia 

mostra-nos como uma interação, que ocorre sem conhecimentos adequados 

das culturas nacionais envolvidas, pode resultar em uma Cultura equivocada, 

intransigente, destruidora de relacionamentos humanos e de baixa 

produtividade.  A subsidiária brasileira esquece-se que não possui o mesmo 

poder de sedução que a Matriz apresenta, devendo dedicar um esforço maior 

para criar Valores, Crenças e Pressupostos, Normas de comportamentos e 

ações, Poder, Mitos e Tabus, Ritos, Rituais e Cerimônias, Fundadores e 

Revitalizadores, Sagas, Heróis e Anti-Heróis, Tradição Oral, Papéis Informais e 

Comunicação não verbal, para fortalecer a empresa.  O funcionário local, por 

outro lado, também não busca melhorar a sua competitividade individual  

buscando as mudanças culturais necessárias, trazendo mais produtividade e 

competitividade à sua organização.  

IV – Conclusões 

 

Gostaríamos de reconhecer que este trabalho não se concluiu, 

porque durante o processo de análise, outras inúmeras questões foram 

surgindo na mente do autor.  

A conclusão preliminar de que os traços tipicamente brasileiros 

seriam as características que as pessoas não gostariam de reconhecer como 

sendo suas próprias é uma questão intrigante. Uma análise mais aprofundada 

talvez envolveria mecanismos psicológicos envolvidos com a Cultura Brasileira. 

  

Retornando ao questionamento inicial, pude concluir que alguns 

traços culturais brasileiros agem como fatores restritivos de competição, porque 

confudem e causam barreiras a um pleno desenvolvimento de empresas 

estrangeiras ingressantes ao Brasil. 
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Reconhecer as próprias fraquezas e modificá-las é um processo 

doloroso para as pessoas. No entanto, para a obtenção de um progresso 

econômico, através de ganhos de produtividade e competitividade no mercado 

internacional, seria necessário que a sociedade como um todo promovesse e 

apoiasse as mudanças culturais.  

 

Os países da Ásia, como a Malásia e a Tailândia, por exemplo, 

estão empenhando um esforço revolucionário em busca da competitividade. O 

Brasil, apelidado de “O Gigante Adormecido”, precisa acelerar o seu 

desenvolvimento econômico, a fim de reduzir as diferenças sociais e 

econômicas que nos colocam numa posição abaixo do almejado, perante o 

mercado internacional.  

 

O homem brasileiro precisa conhecer a si mesmo e aos outros, 

para vencer nesta “batalha internacional” .   
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