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Resumo 

Objetivo- Buscou-se compreender em que medida se correlacionam posicionamento ético e 

práticas do jeitinho brasileiro. Pesquisas têm indicado simpatia e malandragem como as duas 

principais dimensões do jeitinho brasileiro. Por outro lado, estudos sobre ética apontam que ao 

tomar decisões de cunho moral nos posicionamos eticamente em função do impacto da ação 

sobre os demais (idealismo) e da rejeição a regras morais universais (relativismo). 

Metodologia – Utilizando-se dos instrumentos de medida Questionário de Posicionamento 

Ético e Questionário Contextualizado do Jeitinho Brasileiro aplicou-se a pesquisa 

eletronicamente e de forma anônima através de divulgação nos canais institucionais de 

comunicação do Ministério da Economia. Foram obtidas 1.086 respostas válidas. As hipóteses 

previstas foram verificadas por análise fatorial confirmatória via modelo de equações 

estruturais.   

Resultados – Os resultados indicaram a validade dos constructos utilizados e a correlação entre 

o posicionamento ético e o jeitinho brasileiro. Conforme esperado, foram verificadas relações 

entre idealismo e jeitinho simpático; idealismo e jeitinho malandro; e relativismo e jeitinho 

malandro. 

Limitações – Embora com número de respondentes que permitiu abranger certa diversidade 

socioeconômica, o perfil da amostra foi em maioria composto por brancos, de alto poder 

aquisitivo e formação superior.  Nesse sentido, caberia aplicação dos instrumentos de medida 

em outras amostras que representem de forma mais abrangente a população brasileira. 

Contribuições práticas – Em razão da relação entre a aceitação das práticas associadas ao 

jeitinho e o perfil ético individual, vislumbra-se que o posicionamento ético pode ser uma 

importante abordagem a ser trabalhada em ações de conscientização e de treinamento no âmbito 

dos programas de integridade das organizações públicas. 

Contribuições sociais –De forma geral, enquanto sociedade brasileira, reconhecer os aspectos 

culturais que se mostrem prejudiciais ao indivíduo e à comunidade, e, ao mesmo tempo reforçar 

as práticas positivas do jeitinho que nos fazem singulares podem nos conduzir de forma mais 

segura rumo aos desafios que se apresentam.  

Originalidade – Consultas bibliográficas indicam que este é o primeiro estudo que relaciona 

posicionamento ético e práticas do jeitinho brasileiro. 

Palavras-chave: Posicionamento ético; Jeitinho brasileiro; Ética; Moral; Governança pública; 

Programas de integridade. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado 

  



Abstract 

Purpose - The purpose of this work was to understand the extent to which ethical position and 

practices of the Brazilian jeitinho are correlated. Research has indicated simpatia and trickery 

as the two main dimensions of the Brazilian jeitinho. On the other hand, studies on ethics point 

out that when making moral decisions we position ourselves ethically due to the impact of 

action on others (idealism) and the rejection of universal moral rules (relativism). 

Methodology - Using the measurement instruments the Ethical Positioning Questionnaire and 

the Jeitinho Brasileiro Contextualized Questionnaire, the survey was applied electronically and 

anonymously through dissemination in the institutional communication channels of the 

Ministry of Economy. 1,086 valid responses were obtained. The predicted hypotheses were 

verified by confirmatory factor analysis using a structural equation model. 

Findings - The results indicated the validity of the constructs used and the correlation between 

ethical positioning and the Brazilian jeitinho. As expected, relations were found between 

idealism and jeitinho simpático; idealism and trickery; and relativism and trickery. 

Research limitations - Although with a large number of respondents that allowed to cover a 

certain socioeconomic diversity, the profile of the sample was mostly composed of whites, with 

high purchasing power and higher education. In this sense, it would be appropriate to apply the 

measurement instruments used in other samples that more comprehensively represent the 

Brazilian population. 

Practical implications - Because the relationship between the acceptance of practices 

associated with jeitinho and the individual ethical profile, it is possible that ethical positioning 

can be an important approach to be worked on in awareness and training actions within the 

scope of public organizations' integrity programs. 

Social implications - In general, as a Brazilian society, recognizing cultural behaviors that are 

harmful to the individual and the community, and at the same time reinforcing positive practices 

in the jeitinho that make us unique can lead us more safely towards the challenges that arise . 

Originality - Bibliographic consultations indicate that this is the first study that relates ethical 

positioning and practices in the Brazilian jeitinho. 

Keywords: Ethical position; Brazilian jeitinho; Ethic; Moral; Public governance; Integrity 

programs. 

Paper category: Master´s thesis 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

1.1 Contextualização do estudo 

 

 

A partir de um movimento impulsionado por instituições internacionais, a governança 

pública passou a ter papel fundamental como nova abordagem de promoção da cultura da 

probidade, impulsionando a construção de um setor público mais eficiente e ético (BRASIL, 

2014; FORTINI; SHERMAM, 2017; INTERNATIONAL FEDERATION OF 

ACCOUNTANTS, 2001; ORGHIAN et al., 2018). 

No Brasil, a política de governança dos órgãos e entidades públicas foi instituída pelo 

Decreto nº 9.203/2017, que considerou como princípios da governança pública: capacidade de 

resposta; integridade; confiabilidade; melhoria regulatória; prestação de contas e 

responsabilidade; e transparência. O normativo estabeleceu a instituição de programa de 

integridade pelos órgãos e entidades “com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações 

institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos 

de corrupção” (BRASIL, 2017). 

A atual tendência de implementação de programas de integridade em órgãos públicos, tem 

despontado como estratégia de combate à corrupção que vai além das práticas persecutórias e 

punitivas tradicionais. Através de ações pedagógicas, informativas e de esclarecimento, 

considerando as descobertas da ciência comportamental, esses programas se apresentam como 

mecanismos adequados para os indivíduos que tem motivação intrínseca para a integridade e 

que cometem atos desonestos casualmente. 

Dessa forma, para entender a dinâmica organizacional relacionada à integridade é preciso 

identificar que mecanismos e aspectos do sistema incentivam ou geram práticas desonestas, e 

como essas práticas afetam o funcionamento dessas organizações (MARTINS, 2008; PARDO, 

2013). 

Compreender como pensam e agem os indivíduos de uma organização e como as atitudes 

são influenciadas pelas questões individuais, organizacionais e culturais, torna-se uma 

ferramenta indispensável para a efetiva implementação de programas de integridade. 

A ética estuda a teoria moral, e tem como função investigar, explicar ou esclarecer o 

comportamento moral, ou seja, como os indivíduos formulam juízos e tomam decisões frente 
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aos problemas práticos que se apresentam nas relações interpessoais cotidianas (ALMEIDA, 

2007; VAZQUEZ, 2018, p. 15–24).  

Mais especificamente, o estudo sobre como operam os juízos morais é chamado de 

metaética, que examina as razões e argumentos apresentados para validar um juízo moral, e 

consequentemente as regras morais associadas (VAZQUEZ, 2018, p. 19).   

Forsyth (1980) considerou que as divergências quanto à moralidade ocorrem porque os 

sistemas éticos pessoais são distintos. Da mesma forma, quando avalia a moralidade do outro, 

o indivíduo se utiliza do seu próprio sistema individual de ética. Para compreender as variações 

nos julgamentos morais feitos pelos indivíduos, o pesquisador desenvolveu o Questionário de 

Posicionamento Ético que utiliza uma escala de posicionamento ético, ou filosofia moral 

individual, com duas dimensões básicas: relativismo, que refere-se à rejeição de regras morais 

universais; e idealismo, associado à preocupação pelo bem-estar do outro. Destas duas 

dimensões derivam quatro posicionamentos éticos: situacionistas, absolutistas, subjetivistas e 

excepcionalistas. (FORSYTH, 1980, 2010, 2011).  

Quanto ao ambiente cultural, derivados da área da psicologia indígena, os estudos de gestão 

recentes têm abordado a influência da cultura local nas práticas organizacionais adotadas nos 

contextos nacionais, em oposição àquelas dominantes ou consideradas “mainstream”. O 

jeitinho brasileiro, o guanxi chinês, o owasta árabe, o blat russo, jaan-pehchaan indiano, amae 

japonês são exemplos de traços culturais que têm mostrado impacto nas organizações. (CHEN 

et al., 2017; FERNANDES et al., 2015)   

O chamado “jeitinho” brasileiro, que pode ser definido como um instrumento socialmente 

tolerável de quebra de regras no qual com o uso de habilidades interpessoais se busca ter acesso 

a direitos que de outra forma não se obteria (BARBOSA, 2006; DAMATTA, 1986, 1997a). 

Estudos recentes conduzidos por psicólogos sociais indicaram duas dimensões 

relacionadas ao fenômeno cultural nacional: jeitinho simpático, relacionado aos aspectos 

positivos como criatividade, solidariedade, buscar interações sociais positivas e evitar conflitos; 

e jeitinho malandro, associado aos aspectos negativos como desrespeito às normas e busca de 

vantagens, além do engano e da trapaça (ALMEIDA; YOUNG, 2018; BARBOSA, 2006; 

DAMATTA, 1986, 1997a; FERNANDES; PERALLIS; PEZZATO, 2015; FERREIRA et al., 

2011; MIURA, 2012; MIURA et al., 2019; PILATI et al., 2011).  

Miura (2012; 2019) propôs o Questionário Contextualizado do Jeitinho Brasileiro para 

medir esses dois fatores explicativos: o jeitinho simpático e o jeitinho malandro. 
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1.2 Relevância do estudo 

 

 

Ética e cultura são elementos que compõem fortemente a pauta dos programas de 

integridade. Para as organizações, portanto, são importantes estudos que permitam verificar 

como operam e como se dão suas inter-relações. 

Embora a ação moral pressuponha atuação livre e consciente do indivíduo, suas ideias 

morais e seus modelos de comportamento morais sofrem influência social, que se dá pela 

família, escola, ambiente profissional, e, especificamente, pela cultura (VAZQUEZ, 2018, p. 

71).  

Assim, com o objetivo de compreender em que medida se correlacionam posicionamento 

ético e práticas do “jeitinho” brasileiro, propôs-se a verificação das hipóteses consideradas a 

seguir. 

Da mesma forma que o idealismo se refere à preocupação em minimizar as consequências 

negativas e maximizar as positivas, especialmente para os outros, o jeitinho simpático também 

está associado a ações que visam o bem-estar do outro como solidariedade e relações não 

conflituosas. Assim, espera-se que H1) o idealismo se correlacione positivamente com jeitinho 

simpático.  

Por outro lado, tendo em vista que a principal característica do jeitinho malandro seria a 

busca de vantagem pessoal, supõe-se que H2) o idealismo e jeitinho malandro se correlacionem 

negativamente.  

O relativismo considera que não existem regras morais universais e que as ações devem 

ser julgadas individualmente de acordo com suas características específicas no momento 

prático. Uma vez que o jeitinho simpático apresenta características que poderiam ser 

consideradas moralmente positivas, espera-se que H3) não exista relacionamento significante   

entre o relativismo e o jeitinho simpático.  

Por fim, espera-se que julgamentos feitos de forma circunstancial, e não com base em 

princípios e morais gerais, sejam mais tolerantes com as práticas adotadas no jeitinho malandro, 

que envolvem desrespeito à normas e atitudes reprováveis, de forma que é provável que H4) o 

relativismo se correlacione positivamente com o jeitinho malandro. 

O Quadro 1 exibe as possíveis relações entre o posicionamento ético e o jeitinho brasileiro 

e as hipóteses apresentadas. 
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  JEITINHO BRASILEIRO 

  
Jeitinho simpático 

Criatividade e simpatia 

Jeitinho malandro 

Desrespeito às normas e 

buscas de vantagens 

POSICIONAMENTO 

ÉTICO 

Idealismo 

Preocupação com o bem-

estar do outro 

(H1) 

relação + 

(H2) 

relação - 

Relativismo 

Rejeição a regras morais 

universais 

(H3) 

sem relação significativa 

(H4) 

relação + 

Quadro 1: Hipóteses 

 

 

 

1.3 Objetivos do estudo 

 

 

Em linha com as ações de governança pública, está em vigor no Ministério da Economia o 

Programa de Integridade – Prevenir (BRASIL, 2019), decorrente da Política de Governança 

instituída no Governo Federal pelo Decreto nº 9.203/2017. Com a finalidade de promover a 

prevenção, a detecção, a remediação e a punição de práticas de corrupção, fraudes, 

irregularidades e desvios éticos e de conduta no âmbito do Ministério, o Prevenir considera que 

a integridade se refere ao comportamento de gestores e colaboradores de acordo com valores 

éticos, princípios e normas visando a priorização dos interesses públicos sobre os interesses 

privados. 

São diretrizes do Prevenir: implementação gradual e monitoramento permanente dos 

mecanismos de integridade no âmbito das unidades organizacionais do Ministério; e 

sensibilização e capacitação contínua de todos os colaboradores que atuam nas unidades 

organizacionais do Ministério em relação aos mecanismos de integridade.  

O Ministério da Economia foi criado da fusão dos extintos Ministério da Fazenda, 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços e Ministério do Trabalho, pela Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro 

de 2019. Conforme a estrutura regimental definida no Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, 

as unidades com vínculo direto ao Ministério são os órgãos de assistência direta e imediata, os 

específicos singulares e os colegiados. O número de servidores em exercício nessas unidades é 

de aproximadamente 40 mil, de acordo com o Painel Estatístico de Pessoal1 referente aos dados 

de março de 2019. Distribuídos pelo país, a maioria dos servidores está na região Centro-Oeste 

 
1 http://painel.pep.planejamento.gov.br/ 

http://painel.pep.planejamento.gov.br/
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(43,9%), em seguida estão Sudeste (28,2%), Nordeste (11,7%), Sul (11,4%) e Norte (4,8%). 

Em relação ao sexo, 59% são homens e 41% mulheres. 

Com efeito, o objetivo geral do trabalho foi a verificação das hipóteses apresentadas quanto 

à relação entre posicionamento ético e jeitinho brasileiro no âmbito do Ministério da Economia, 

entidade patrocinadora do Mestrado ora realizado. 

Em decorrência do trabalho, apresentaram-se como ganhos subjacentes ao programa de 

integridade do Ministério da Economia: 

▪ conhecimento do perfil ético dos servidores da instituição; 

▪ conhecimento da percepção dos servidores da instituição quanto às práticas 

cotidianas associadas ao jeitinho brasileiro; 

 

 

1.4 Delimitação do estudo 

 

 

O estudo se limitou ao Ministério da Economia, sem recorte por unidade ou carreira 

específica.  

Por fim, tendo como fundamento as questões apresentadas, a expectativa frente ao trabalho 

é de que este possa contribuir para o entendimento mais abrangente sobre integridade, de forma 

a auxiliar, inclusive, nas ações de combate e de prevenção de condutas desonestas.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 

2.1 Governança Pública 

 

 

Inspirado em práticas do setor privado, iniciou-se um movimento para tornar o setor 

público mais eficiente e ético, a partir dos esforços de diversas instituições internacionais, como 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – OCDE; International 

Federation of Accountants – IFAC; Organização dos Estados Americanos (OEA); Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID); Banco Mundial, dentre outras2. 

Esse movimento despontou como contraponto às abordagens anteriores de combate à 

corrupção, que foram organizados, basicamente, sob as perspectivas da modernização e da nova 

economia institucional (FILGUEIRAS, 2009; OLIVEIRA JÚNIOR; COSTA; MENDES, 2016; 

OLIVEIRA JÚNIOR; MENDES, 2014). 

Até os anos 90, a abordagem predominante considerava que as causas da corrupção 

estariam associadas aos conceitos de patrimonialismo, burocracia e estamento, sobretudo em 

razão dos pensamentos de Max Weber associados aos intelectuais brasileiros Sérgio Buarque 

de Holanda e Raymundo Faoro (OLIVEIRA JÚNIOR; COSTA; MENDES, 2016). 

O combate às práticas corruptas sob essa abordagem foi implantado por Getúlio Vargas 

com a reforma administrativa do Estado Novo, quando se buscou introduzir a centralização, a 

impessoalidade, a hierarquia, o sistema de mérito e a separação entre o público e o privado 

(OLIVEIRA JÚNIOR; COSTA; MENDES, 2016). 

No entanto, estudos apontaram que o uso dessa abordagem para compreensão e 

enfrentamento do problema da corrupção tende a demonizar o Estado, considerado permeado 

pelo imoral, e idealizar o mercado, o que pode ser uma visão simplificada e distorcida sobre a 

realidade social do Brasil  (OLIVEIRA JÚNIOR; COSTA; MENDES, 2016). 

No final do século, com o patrocínio de instituições financeiras internacionais, como o 

Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, e a implantação da reforma do aparelho de 

Estado sobreveio a abordagem sob a perspectiva da nova economia institucional, apoiada em 

 
2 Australian National Audit Office – ANAO; The Chartered Institute of Public Finance and Accountancy – CIPFA;  

Office for Public Management Ltd – OPM;  Independent Commission for Good Governance in Public Services – 

ICGGPS; Institute of Internal Auditors – IIA 
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teorias econômicas e utilizando rent-seeking como conceito principal (OLIVEIRA JÚNIOR; 

MENDES, 2014).  

A partir dos trabalhos de Gordon Tullock e Anne Krueger, o conceito de rent-seeking foi 

cunhado para explicar a competição entre agentes na tentativa de obtenção de renda através da 

intervenção manipulada do Estado sobre os mecanismos de mercado (OLIVEIRA JÚNIOR; 

COSTA; MENDES, 2016). 

Citando Anechiarico e Jacobs, Oliveira Júnior et al. (2016) trouxeram a explicação de que 

essa perspectiva orientou os programas de combate à corrupção focados “no acirramento de 

atividades de vigilância e punição sobre agentes, como meio de se promover o aumento dos 

custos das atividades de corrupção para desestimular condutas ímprobas”. (OLIVEIRA 

JÚNIOR; COSTA; MENDES, 2016). 

Em decorrência disso, no Brasil as estratégias de combate à corrupção foram materializadas 

na inclusão da Convenção Interamericana Contra a Corrupção e da Convenção das Nações 

Unidas contra a Corrupção no ordenamento do país, e, também, na criação de controladorias 

gerais com funções típicas de agência anticorrupção (OLIVEIRA JÚNIOR; MENDES, 2014). 

No âmbito federal essas atividades foram capitaneadas pela Controladoria-Geral da União 

como órgão central.  

Sobre as limitações comuns das perspectivas da modernização e da nova economia 

institucional, verificou-se que “seja no trato cordial da coisa pública, seja com base na ideia do 

auto interesse utilitarista”, tais vertentes simplificaram a discussão sobre o fenômeno da 

corrupção, atribuindo-a ao Estado e desconsiderando variáveis sociais, organizacionais e 

individuais. (OLIVEIRA JÚNIOR; COSTA; MENDES, 2016). Em consequência, a efetividade 

das ações de combate do problema pode ter sido comprometida. 

A governança no setor público abrange dimensões como controle, estruturas 

organizacionais, processos e accountability, de forma a garantir o comportamento ético, a 

aderência a normas, a transparência e efetividade das comunicações e a implementação de 

códigos de conduta com foco nos interesses da sociedade (BRASIL, 2014; FORTINI; 

SHERMAM, 2017)  

Fortini e Shermam  (2017) consideraram que papel da governança é o de disseminar uma 

cultura de planejamento e probidade, com ênfase na prevenção e não na repressão de condutas 

desviantes.  

O Study 13 - Governance in the Public Sector da IFAC considerou a integridade um dos 

princípios da governança no setor público, juntamente com a transparência e a prestação de 

contas. De acordo com a IFAC, a integridade baseia-se na honestidade e na probidade e 
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depende, dentre outros, da eficácia da estrutura de controle e dos padrões pessoais e de 

profissionalismo dos indivíduos da organização (INTERNATIONAL FEDERATION OF 

ACCOUNTANTS, 2001). 

No Brasil, a política de governança dos órgãos e entidades públicas foi instituída pelo 

Decreto nº 9.203/2017, que considerou como princípios da governança pública: capacidade de 

resposta; integridade; confiabilidade; melhoria regulatória; prestação de contas e 

responsabilidade; e transparência. O normativo estabeleceu a instituição de programa de 

integridade pelos órgãos e entidades “com o objetivo de promover a adoção de medidas e ações 

institucionais destinadas à prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos 

de corrupção” (BRASIL, 2017). 

Abordado por Orghian et al (2018), a atual tendência de implementação de programas de 

integridade em órgãos públicos, tem despontado como estratégia de combate à corrupção que 

vai além das práticas persecutórias e punitivas tradicionais. Através de ações pedagógicas, 

informativas e de esclarecimento, considerando as descobertas da ciência comportamental, 

esses programas se mostram mecanismos adequados para os indivíduos que tem motivação 

intrínseca para a integridade e que cometem atos desonestos casualmente. 

Gomes (2014) destacaram que a corrupção, ao justificar a exploração de uma pessoa sobre 

a outra e ao condecorar o mais “esperto e perspicaz”, expõe a falência da ética. Tendo como 

fundamentação a teoria crítica, a autora concluiu em pesquisa que a racionalidade presente na 

maneira de funcionar da administração pública e o comportamento dos indivíduos que nela 

trabalham possuem um padrão similar de moralidade. 

Na mesma linha, Gomes (2014) identificou indivíduos que preservam a autorreflexão e 

buscam pela ética na sociedade na administração pública. 

Apesar de no funcionamento da administração pública haver diversos fatores que não 

propiciam experiência formativa, há nessa realidade indivíduos que preservam a 

autorreflexão e mantêm o movimento contrário da primazia do econômico, na busca 

incessante pela ética na sociedade e, particularmente, na administração pública. Esses 

indivíduos são a demonstração efetiva de abertura ao movimento necessário para a 

vida, a justiça e a ética. 

É fundamental que gestores públicos estejam comprometidos com o combate à 

corrupção e a fomentação da ética no trabalho. Além do controle, apuração, 

transparência, responsabilização e aplicação de penas severas a atos ligados à 

corrupção, é essencial a promoção pelo gestor de ações formativas, educacionais e 

reflexivas no trabalho. 

No contexto organizacional, Almeida (2007) apontou três níveis de explicação do 

comportamento ético: individual, organizacional e cultural. Segundo o autor, a atitude perante 

conflitos que envolvam valores morais influencia o clima ético das organizações e o 

comportamento e relacionamento dos trabalhadores.  
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Da mesma forma, Orghian et al (2018) citaram a importância da dinâmica social das 

organizações, que podem influenciar, pelo “contágio”, a prática de comportamentos desonestos, 

especialmente em ambientes de aceitação de desrespeito às normas éticas.  

 

 

2.2 Ética e moral 

 

 

Sobre moral e ética, Vazquez (2018) esclareceu que o comportamento moral trata de 

problemas práticos que se apresentam nas relações entre indivíduos. Para resolver esses 

problemas o indivíduo recorre a normas, toma decisões, pratica atos e, ao mesmo tempo, 

formula juízo, razões e argumentos sobre esses atos e decisões.  

Já a ética se situa no campo da teoria moral, cuja função é investigar, explicar ou esclarecer 

o comportamento moral. É a ciência que estuda os valores que influenciam a tomada de decisão 

e determinam o comportamento humano num determinado contexto (ALMEIDA, 2007; 

VAZQUEZ, 2018, p. 15–24) 

De acordo com Vazquez (2018, p. 84): 

 “A moral é um sistema de normas, princípios e valores, segundo o qual são 

regulamentadas as relações mútuas entre os indivíduos ou entre estes e a comunidade, 

de tal maneira que estas normas, dotadas de um caráter histórico e social, sejam 

acatadas livre e conscientemente, por uma convicção íntima, e não de uma maneira 

mecânica, externa ou impessoal.” 

A moral, portanto, ocorre em dois planos: normativo e fatual. O primeiro compreende as 

normas e as regras de ação que uma dada comunidade considera válidas. O segundo refere-se 

aos atos efetivamente praticados, independentemente de que os indivíduos pensem sobre como 

eles deveriam ser. Daí surgiram as diferenças entre os conceitos de moral, o plano normativo, 

e moralidade, o plano fatual (VAZQUEZ, 2018, p. 63–66).  

Conforme ensinou Vazquez (VAZQUEZ, 2018, p. 68), o ponto fundamental da ação moral 

é a relação com o outro, de forma que não podem ser objetos de uma qualificação moral os atos 

cujos resultados e consequências não afetem outras pessoas. 

Também, a moral pressupõe uma ação livre e consciente, de forma que o indivíduo tenha 

responsabilidade por seus atos. Contudo, fatores sociais influenciam e condicionam o 

comportamento moral de tal maneira que muitas vezes se age de forma espontânea e habitual. 

As ideias morais, portanto, formam-se sob influência social, que se pode dá pela família, escola, 

ambiente profissional, meios de comunicação de massa e cultura. Nas sociedades primitivas 
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têm-se um comportamento moral quase que totalmente conduzido pela força dos costumes, de 

forma instintiva. Tanto mais consciente e livre, menor influência exercem os fatores externos, 

e mais singular se torna o indivíduo. É nesse movimento, então, que ocorrem as mudanças 

sociais e o progresso moral (VAZQUEZ, 2018).   

Para explicar como os indivíduos tomam decisões sobre como agir em cada situação 

particular que caracterize um ato moral, ou seja, o que é obrigado fazer, a ética contemporânea 

tem dividido as teorias em dois grupos de escolas filosóficas de pensamento ético, conforme se 

faz depender, ou não, das consequências da ação (VAZQUEZ, 2018, p. 189–190). 

Quando uma teoria considera que a obrigatoriedade moral não se faz depender 

exclusivamente das consequências da ação ou da norma com qual se conforma é chamada de 

deontológica. Por outro lado, quando a obrigatoriedade da ação depende unicamente de suas 

consequências tem-se uma teoria teleológica (VAZQUEZ, 2018, p. 189–190).  

A teoria ética de Kant é uma teoria deontológica que concebe que o comportamento ético 

é determinado como inerentemente certo ou errado com base em normas gerais universais que 

devem sem cumpridas por dever (KHALID; ELDAKAK; LOKE, 2017; VAZQUEZ, 2018, p. 

193–198)  

Em relação às teorias teleológicas, quando a preocupação com as consequências do ato é 

voltada para o interesse pessoal tem-se o egoísmo ético. Em oposição, se primordialmente são 

consideradas as consequências positivas para os outros, ou para um número maior de pessoas, 

tem-se as o utilitarismo (ou consequencialismo).(KHALID; ELDAKAK; LOKE, 2017; 

VAZQUEZ, 2018, p. 198–205)  

No entanto, a filosofia moral também possui uma corrente de pensamento que não valoriza 

o plano normativo como fundamento da moral. Os céticos duvidam da existência de princípios 

morais universais e consideram que a moralidade está sempre inserida num contexto 

(FORSYTH, 2019).  

 

 

2.3 Escala de posicionamento ético 

 

 

O comportamento moral, portanto, envolve agir de acordo com determinadas regras ação, 

mas também julgar e avaliar os atos praticados por si e pelos outros. Mais especificamente, o 

estudo sobre como operam os juízos morais é chamado de metaética, que examina as razões e 

argumentos apresentados para validar um juízo moral (VAZQUEZ, 2018, p. 19).   
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Com o objetivo de compreender as variações nos julgamentos morais feitos pelos 

indivíduos, Forsyth (1980) propôs uma tipologia de ideologia ética com base nas principais 

escolas filosóficas de pensamento ético, incluindo perspectivas deontológicas, teleológicas e 

céticas.  

Baseado no estudo pioneiro de Frank Chapman Sharp “An Objective Study of Some Moral 

Judgments”, publicado em 1898, Forsyth considerou que as divergências quanto à moralidade 

ocorrem porque os sistemas éticos pessoais são distintos. Da mesma forma, quando avalia a 

moralidade do outro, o indivíduo se utiliza do seu próprio sistema individual de ética, 

desenvolvido ao longo de uma vida de experiência no enfrentamento e resolução de questões 

morais (FORSYTH, 2019, 1980, 2010, 2011).  

Forsyth partiu do entendimento de que um julgamento passa a ser moral quando duas 

condições são consideradas: o grau de dano ou benefício produzido pela ação e a consistência 

da ação com padrões que definem o que é considerado moral. Assim, o Questionário de 

Posicionamento Ético utiliza uma escala de posicionamento ético com duas dimensões básicas: 

idealismo, associado à preocupação pelo bem-estar do outro; e relativismo, que se refere à 

rejeição de regras morais universais (FORSYTH, 2019).  

Idealismo e relativismo são fatores que abordam questões distintas, e, dessa forma, não há 

correlação entre eles (DAVIS; ANDERSEN; CURTIS, 2001; FORSYTH, 1980). No entanto, 

a depender da posição na escala de cada um formam-se os quatros perfis éticos (ou ideologias 

éticas), conforme mostra o Quadro 2. 

  RELATIVISMO 

Rejeição a regras morais universais 

  ALTO 

Há muitas maneiras de 

observar a moralidade 

BAIXO 

Valoriza regras éticas 

 

IDEALISMO 

Preocupação com o 

bem-estar do outro 

 

ALTO 

Prejudicar aos 

outros é sempre 

evitável 

SITUACIONISTAS 

Idealismo cético 

Moralidade de uma ação 

depende do contexto  

ABSOLUTISTAS 

Deontologia kantiana 

Regra moral universal 

 

BAIXO 

O mal as vezes é 

necessário para 

produzir o bem 

SUBJETIVISTAS 

Egoísmo ético 

Avaliação moral depende 

de considerações pessoais 

EXCEPCIONALISTAS 

Utilitarismo 

Moralidade de uma ação depende 

das consequências produzidas 

Quadro 2: Posicionamento ético 

Fonte: elaborada pela autora adaptado de (FORSYTH, 2010) 

 

Indivíduos altamente relativistas e altamente idealistas são situacionistas, e caracterizam-

se como idealistas céticos. São aqueles que acreditam que cada situação deve ser analisada 

individualmente para garantir as melhores consequências possíveis para todos os envolvidos, 

mesmo violando regras (FORSYTH; O’BOYLE; MCDANIEL, 2008; FORSYTH, 1980, 2010, 

2011). 
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Indivíduos altamente relativistas e pouco idealistas são os subjetivistas. Classificam-se 

como egoístas éticos porque suas decisões morais são baseadas em julgamentos subjetivos que 

dependem de perspectivas pessoais  (FORSYTH; O’BOYLE; MCDANIEL, 2008; FORSYTH, 

1980, 2010, 2011). 

Indivíduos pouco relativistas e muito idealistas são chamados de absolutistas, que possuem 

um sistema de ética fundamentado em regras, como a deontologia kantiana e a concepção 

judaico-cristã.  Os absolutistas acreditam que agir de forma consistente com as regras morais 

produzirá as melhores consequências para todos os envolvidos. (FORSYTH; O’BOYLE; 

MCDANIEL, 2008; FORSYTH, 1980, 2010, 2011) 

Indivíduos pouco relativistas e pouco idealistas são excepcionalistas, cuja filosofia moral 

é compatível com a ética utilitarista. Apesar de acreditarem que regras morais devem guiar o 

comportamento, os excepcionalistas estão dispostos a fazer concessões por acreditarem que a 

moralidade de uma ação depende das consequências positivas alcançadas para um maior 

número de envolvidos  (FORSYTH; O’BOYLE; MCDANIEL, 2008; FORSYTH, 1980, 2010, 

2011). 

Forsyth (1980) explicou, no entanto, que o posicionamento ético não prediz o 

comportamento moral. Submetidos a testes em que foram tentados a trapacear, 36% dos 

indivíduos o fizeram, mas as pesquisas não encontraram diferença significativa entre as 

categorias. Pontua-se, porém, que houve indicativo de que as consequências da imoralidade em 

termos de auto-satisfação e culpa podem ser diferentes entre os quatro tipos de ideologia ética.  

No entanto, porque a ação moral é precedida de um julgamento moral, pesquisadores têm 

considerado importante estudar as ideologias éticas conceituadas por Forsyth (1980) como 

explicativas para a tomada de decisão ética. (BARNETT et al., 1998; FORSYTH, 2019). 

De forma geral estudos apontaram que o idealismo está associado a convicções morais 

firmes e tendem a responder negativamente a situações que envolvam desonestidade. Idealistas 

tendem a ser mais tradicionais, conservadores e religiosos, mas também possuem maior 

empatia. Por outro lado, o relativismo associa-se à clemência ética e maior tolerância à 

desonestidade. Relativistas tendem a ser mais coletivistas, lógicos e racionais, e menos avessos 

a incertezas. Os não relativistas tendem a adotar mais sistemas de crenças dogmáticas. Os 

absolutistas se mostram com os mais altos padrões éticos, ao contrário dos subjetivistas, que se 

apresentam com os mais baixos padrões éticos (ARLI; PEKERTI, 2017; BARNETT et al., 

1998; CARDOSO et al., 2018; DAVIS; ANDERSEN; CURTIS, 2001; FORSYTH; O’BOYLE; 

MCDANIEL, 2008; VOEGEL; PEARSON, 2016). 
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Ao avaliar a validade do Questionário de Posicionamento Ético Davis et al (2001) 

levantaram a possibilidade da escala possuir três fatores de medida - idealismo, relativismo e 

veracidade. Apesar disso, a conclusão do estudo foi de que medida original é uma ferramenta 

promissora para entender as diferenças individuais no processo de tomada de decisão ética 

(DAVIS; ANDERSEN; CURTIS, 2001). 

Com o objetivo de validar o Questionário de Posicionamento Ético como uma medida 

aplicada em diversos contextos internacionais, Cui et al (2005) analisaram amostras de 

consumidores da Áustria, Grã-Bretanha, Bmnei, Hong Kong e EUA e concluíram que há muito 

pouca equivalência de medição para o EPQ nos países estudados, com apenas 12 dos 20 itens 

originais do EPQ podendo ser usados na maioria dos países. De acordo com a pesquisa, um 

instrumento completamente revisado pode precisar ser desenvolvido. Enquanto isso, o estudo 

sugeriu uma escala de 12 itens modificada (CUI et al., 2005). 

No entanto, estudo posterior com a participação de Forsyth envolvendo a aplicação do 

Questionário de Posicionamento Ético em 29 países diferentes reforçou a aplicabilidade do 

instrumento e concluiu que há variação nos níveis de idealismo e relativismo entre regiões do 

mundo. Nos países ocidentais foi mais comum uma ética excepcionalista, por outro lado, os 

países do oriente apresentaramm maiores índices de subjetivismo e situacionismo. Absolutismo 

e situacionismo foram mais comuns nos países do Oriente Médio (FORSYTH; O’BOYLE; 

MCDANIEL, 2008).  

Forsyth et al. (2008) identificaram que indivíduos em países idealistas são mais propensos 

a relatar uma crença em Deus do que aqueles em países menos idealistas. Países menos 

tradicionais obtiveram alto grau de relativismo. Filosofias orientais, que enfatizam a mudança 

em vez de constância, se mostraram mais relativistas que as filosofias judaico-cristãs, mais 

dualistas e focadas em princípios. Também viram que países mais empreendedores, tanto no 

ocidente como no oriente, como EUA, Hong Kong, China e Austrália apresentaram menor grau 

de idealismo. 

Em relação às orientações culturais do individualismo (singularidade e liberdade dos 

indivíduos) e do coletivismo (objetivos e demandas da comunidade se sobrepõem ao indivíduo) 

Forsyth (2019) listou a ordem de coletivismo, do maior para o menor: absolutistas, 

situacionistas, excepcionalistas e subjetivistas.  

A relação entre as ideologias morais e religiosidade foi abordada em estudos que indicaram 

a influência significativa da religião, especialmente nas decisões éticas a serem tomadas sobre 

assuntos para os quais não há ou não estejam as claras as diretrizes.  Arli e Pekerti (2017) 

verificaram que convicções religiosas podem ser um forte preditor de comportamentos 
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socialmente desejáveis, como por exemplo, fazer o bem. Voegel e Pearson (2016) apontaram 

que mais estudos do impacto da religiosidade podem auxiliar nas ações de incentivo a práticas 

éticas nas empresas (ARLI; PEKERTI, 2017; CARDOSO et al., 2018; VOEGEL; PEARSON, 

2016). 

Forsyth et al. (2008) apuraram que homens se mostraram mais propensos a aplicar uma 

ética de justiça, enquanto as mulheres tendem a considerar o contexto situacional. Em relação 

à idade, VanMeter et al (2013) verificaram que americanos da Geração Y tendem a ser 

situacionistas. (FORSYTH; O’BOYLE; MCDANIEL, 2008) 

Em relação ao cenário brasileiro, Sobral (2009) encontrou resultados que sugerem que o 

idealismo está relacionado com uma maior rejeição a práticas negociais eticamente ambíguas. 

No entanto, ao contrário, não reconheceu a hipótese de que o relativismo seja mais tolerante 

com esse tipo de prática.  

Por sua vez, Clemente (2012) não verificou influência significativa nem do relativismo e 

nem no idealismo no julgamento moral em pesquisa com profissionais de Contabilidade. Nesse 

estudo, os contadores se mostraram sem sua maioria situacionistas, seguidos por absolutistas.  

Diferentemente, em estudo também na área da Contabilidade, mas envolvendo alunos, 

Silva (2012) verificou a influência do idealismo e do relativismo em julgamentos morais 

relacionados a dilemas da profissão. A pesquisadora também encontrou achados que mostraram 

uma maior tendência das mulheres ao idealismo e dos homens ao relativismo. Em relação ao 

perfil ético dos estudantes, houve uma distribuição equilibrada entre as ideologias. 

Encerrando, sobre o posicionamento ético no contexto das organizações, Cardoso et al. 

(2018) consideraram a ética pode ser ensinada, e assim, auxiliar gestores a reconhecer e analisar 

dilemas éticos e decidir ponderadamente frente às alternativas disponíveis (CARDOSO et al., 

2018). Nesse sentido, Barnett at al. (1998) destacou Questionário de Posicionamento Ético com 

importante instrumento para avaliação de mudanças após participação de treinamentos sobre 

ética. 

 

 

2.4 Jeitinho brasileiro 

 

 

Um dos fatores de identidade nacional, o jeitinho brasileiro tem sido estudado pela 

sociologia, antropologia, administração e psicologia, podendo ser definido como um 
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instrumento socialmente tolerável de quebra de regras no qual com o uso de habilidades 

interpessoais se busca ter acesso a direitos que de outra forma não se obteria. 

Antes do termo jeitinho ser amplamente usado e conceitualmente definido, estudos de 

Holanda (2014), no clássico Raízes do Brasil, já apontavam as origens das características do 

povo brasileiro.  

As consequências da tentativa de implantação da cultura europeia no Brasil e o quanto 

temos conseguido representar as formas de convívio, as instituições e essas ideias herdadas 

fizeram Sérgio Buarque de Holanda concluir que "somos ainda hoje uns desterrados em nossa 

terra" (HOLANDA, 2014, p. 35).  

É significativo, segundo o autor, o fato de "termos recebido essa herança" europeia "através 

de uma nação ibérica". Portugal e Espanha, apesar de fazerem parte daquele continente, 

ingressaram tardiamente no "europeísmo", somente a partir dos grandes descobrimentos 

marítimos (HOLANDA, 2014, p. 36). Dos escritos de Holanda (2014) pode-se depreender que 

essa tentativa de aderência à cultura europeia promovida em terras brasileiras por um povo 

português que estava de certa forma à margem dessa cultura explicaria nossas dicotomias e a 

ausência de uma cultura própria.  

De nossos colonizadores, herdamos a característica peculiar do povo hispânico: a cultura 

da personalidade, assim explicada por (HOLANDA, 2014, p. 37):  

"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. Cada 

qual é filho de si mesmo, de seu esforço próprio, de suas virtudes..." 

 

De acordo com Holanda (2014, p. 41), a cultura da personalidade dá mais importância ao 

prestígio pessoal do que ao nome herdado. Cada indivíduo busca alcançar “aos saltos os altos 

postos e cargos rendosos” afirmando-se “ante seus semelhantes indiferente à lei 

geral”(HOLANDA, 2014, p. 185–186). Com isso, afirmou o autor que “em terra onde todos 

são barões não é possível acordo coletivo durável, a não ser por uma força exterior respeitável 

e temida” representada pelos governos (HOLANDA, 2014, p. 37;47). 

Sobre a relação com o trabalho, busca-se a própria e satisfação (HOLANDA, 2014, p. 186). 

O mundo das coisas materiais implicaria uma submissão a um objeto exterior, estranho ao 

indivíduo. Diferentemente dos povos protestantes, que exaltam o esforço manual, a gente 

ibérica acredita que uma certa ociosidade é mais nobilitante “do que a luta insana pelo pão de 

cada dia” (HOLANDA, 2014, p. 44) 

Sobre essa diferença cultural em relação aos protestantes, Holanda (2014, p. 43) resumiu: 
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"as teorias negadoras do livre-arbítrio foram sempre encaradas com desconfiança e 

antipatia pelos espanhóis e portugueses. Nunca eles se sentiram muito à vontade em 

um mundo onde o mérito e a responsabilidade individuais não encontrassem pleno 

reconhecimento. 

... 

Foi essa mentalidade que se tornou o maior óbice ao espírito de organização 

espontânea, tão característica de povos protestantes, sobretudo de calvinistas. Porque, 

na verdade, as doutrinas que apregoam o livre-arbítrio e a responsabilidade pessoal 

são tudo, menos favorecedoras da associação entre os homens" 

Dando sequencia aos estudos sociológicos, diferentemente de Holanda (2014), DaMatta 

(1986, 1997a) caracterizou o Brasil como uma sociedade que considera as relações de amizade 

entre indivíduos mais importantes que o próprio indivíduo, o que explicaria a dificuldade do 

brasileiro em relacionar-se com leis e regras (DAMATTA, 1986, 1997a; FERNANDES; 

HANASHIRO, 2015). 

Para DaMatta (1986), o conceito central do jeitinho estaria associado ao uso de habilidades 

interpessoais na busca de atalhos para se desvencilhar da formalidade excessiva e dos entraves 

legais da burocracia pública (DAMATTA, 1986, 1997a; WACHELKE; PRADO, 2018) . Sob 

a ótica de DaMatta o jeitinho pode ser definido como como um modo simpático de relacionar 

a lei e a pessoa que está fazendo uso dela. A figura do malandro nesse contexto foi associada 

ao uso do poder de sedução para obter sucesso nessa estratégia de navegação social 

(DAMATTA, 1986, 1997a; FERNANDES; HANASHIRO, 2015; WACHELKE; PRADO, 

2018). 

Apesar do papel de destaque do malandro, o DaMatta explicou a cultura brasileira a partir 

de figuras paradigmáticas. A tríade de heróis criadas pelo antropólogo foi representada nas 

figuras de malandros, caxias e renunciadores, formando um “continuum que vai da ordem à 

desordem”  (DAMATTA, 1997a, p. 275) 

DaMatta assim definiu esses heróis: 

O malandro, então, conforme tenho acentuado em meus estudos, é uma personagem 

nacional. É um papel social que está à nossa disposição para ser vivido no momento 

em que acharmos que a lei pode ser esquecida ou até mesmo burlada com certa classe 

ou jeito. No Brasil, então, podemos ser caxias ou autoritários, como personagens 

típicos do mundo das leis e da ordem; podemos ser renunciadores e beatos que querem 

estar fora deste mundo, quando somos religiosos e pretendemos fundar um modo de 

existência paralelo; e podemos também ser malandros e jeitosos, políticos hábeis e 

sagazes, quando não enfrentamos a lei com a sua modificação ou rejeição frontal, mas 

apenas a dobramos ou simplesmente passamos por cima dela.(DAMATTA, 1986, p. 

70) 

Como destacou DaMatta (1997a, p. 177), “o malandro brasileiro introduz no mundo 

fechado da nossa moralidade a possibilidade de relativização”. A atuação do malandro 

representaria a busca pela sobrevivência diante da cultura de “super regulamentação” do país: 

O herói desse movimento é o malandro, que sobrevive com sucesso e com "jeitinho" 

num mundo super-regulamentado. Não é o espaço dos marginais, e sim o dos espertos. 
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É o funcionário público que localiza um padrinho ("pistolão") que o favorece: é o 

muambeiro do Paraguai que sobrevive com o contrabando: é o empresário que sonega 

o imposto: é o candidato que promete ao povo aquilo que sabe que não vai cumprir. 

É o espaço da sobrevivência e auto-afirmação da pessoa. Esse movimento, por mais 

paradoxal que pareça, apresenta-se legitimado pela cultura. Pode até merecer críticas 

ou ressalvas de alguns, mas tem respaldo na prática generalizada que se observa no 

país. (CARBONE, 1996) 

O caxias seria o oposto do malandro (DAMATTA, 1997a, p. 277). Carbone (1996) 

explicou o papel do caxias no contexto de nossa sociedade “legiferante”: 

O sentido é o de construção de leis, decretos, ordens, definição de espaços 

hierárquicos e posições. E tudo e todos devem submeter-se ao estabelecido. Nesse 

movimento. o herói é o caxias, aquele que cumpre a lei como estabelecida. Está a 

serviço do poder e sua missão é reforçá-lo a qualquer custo. Será premiado se mantiver 

o status quo. 

Nas empresas brasileiras são conhecidos como aqueles que se enquadram em qualquer 

sistema de poder dominante. Não são corruptos nem desonestos, apenas servem ao 

estabelecido. Não criticam. não desafiam. Cumprem o papel de yes men. 

 

A oposição caxias x malandro foi explicada por Carbone (1996) como sendo uma retro-

alimentação entre autoritarismo e “sabotagem”: 

O brasileiro não faz revolução, não enfrenta o superior hierárquico mas, ao mesmo 

tempo, não gosta e não aceita o autoritarismo implícito desse vetor cultural e do herói 

que dele emerge. Assim, como não pode enfrentar, ele prefere "sabotar" (Guerreiro 

Ramos chama isso de "revolução silenciosa”).8 Esse comportamento não tem nada de 

terrorista: tem muito de relacional. O brasileiro usa a relação para inverter e conseguir 

o que deseja. Quanto mais ordem, quanto mais autoritarismo, mais inversão.  

Entre o caxias e o malandro, não preocupado “nem mandar (caso do caxias) nem sobreviver 

(caso do malandro)” mas em “criar outra realidade” estaria o renunciador, em busca da “terra 

da promissão, onde os homens finalmente poderão realizar seus ideais de justiça e paz social” 

(DAMATTA, 1997a, p. 278). Possivelmente cansado das tentativas infrutíferas de obter 

sucesso se utilizando dos mecanismos de navegação social, esse herói representa aqueles que 

preferiram renunciar:  

Tentou buscar apoio no mundo das relações, seguindo o caminho da imersão, e 

também se deu mal. Qual a saída? Continuar trabalhando, carregando a "mala sem 

alça"? Não! O caminho é a renúncia. Surge, assim, o terceiro e último vetor da cultura 

brasileira. O indivíduo amargurado e descrente prefere encostar-se neutralizando-se. 

Não quer viver nem entender o paradoxo. Prefere renunciar. São vários os tipos de 

renunciadores. Temos aquele que renuncia para se apagar e continuar ganhando seu 

salário até a aposentadoria. Há, também, aquele que renuncia para revolucionar e 

recriar a cultura, já que não a aceita (como se isso fosse possível). Existe, ainda, aquele 

que renuncia para o outro mundo, apoiando-se no misticismo como salvação última. 

O herói desse movimento é o renunciador. (CARBONE, 1996) 

Como um meta-herói que tenta “juntar sistematicamente esses polos” formados pelo 

triângulo de nossos heróis, DaMatta (1997b, p. 116) definiu a personagem Dona Flor, de Jorge 

Amado. Ela seria a figura “que consegue conciliar e apaziguar os conflitos gerados” pelo 
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“dilema da cultura brasileira, uma nação submetida a dupla identidade ética: a ética da emoção 

(inversão) versus a ética da razão (reforço)” (CARBONE, 1996). 

Com o forte aspecto relacional ao qual o feminino nos remete: 

O meta-herói dona flor trabalha exatamente a mediação do conflito, próprio e de 

terceiros. Não está à direita, muito menos à esquerda. Nem no centro nem acima disso 

tudo. Está onde for melhor estar. Quer resolver, em princípio, o seu problema. Os dos 

outros, se possível! Briga, nem pensar! Leis, vamos ajustar! Regras, vamos rever! 

Justiça, vamos conciliar! Tanto que, no fim da história, Flor fica com os dois maridos! 

(CARBONE, 1996) 

Barbosa (2006) definiu o jeitinho como uma maneira criativa e efetiva a curto prazo de 

resolver um problema ou imprevisto. A autora, no entanto, não o caracterizou necessariamente 

como uma ação em desrespeito à lei, propondo uma escala que tem o favor como o polo positivo 

e a corrupção como polo negativo. Como elemento-chave do jeitinho estaria a maneira como 

ele é solicitado, sendo mais importante ser considerado bom pelos pares do que ser poderoso 

(BARBOSA, 2006; PILATI et al., 2011; WACHELKE; PRADO, 2018).  

Duarte (DUARTE, 2006a, 2006b) pesquisou o jeitinho como peculiaridade brasileira 

derivada de aspectos históricos, concluindo tratar-se de uma estratégia de navegação social  

informal baseada na simpatia para lidar com o excessivo formalismo e a indiferença burocrática. 

O autor destacou que o jeitinho é um ato consciente, normalmente egoísta, e que requer o uso 

de um certo charme para alcançar os resultados desejados (DUARTE, 2006a, 2006b; PILATI 

et al., 2011). 

Para Almeida e Young (2018) o jeitinho estaria no meio termo entre o favor e a corrupção. 

Uma ampla pesquisa nacional concluiu que o jeitinho envolveria as situações de corrupção de 

menor porte e gravidade, para solução de situações cotidianas ao alcance da maior parte da 

população. O favor seria apenas ação gentil, sem infração ou prejuízo. E a corrupção seria 

aquela acessível apenas às pessoas de poder e riqueza, que envolveriam grandes manobras 

ilegais (ALMEIDA; YOUNG, 2018; WACHELKE; PRADO, 2018). 

No contexto organizacional, Fernandes e Hanashiro (2015) consideraram definições 

distintas para jeitinho e sociedade relacional. Para o constructo jeitinho foram considerados 

como traços mais fortes o formalismo e a flexibilidade. Para os autores, o jeitinho seria o uso 

de sensibilidade, habilidade e humildade para a resolução de situações emergenciais ou 

problemas ou causados pela inadequação das regras à prática social. Por outro lado, baseado na 

lealdade às pessoas, a sociedade relacional foi definida como aquela cujas obrigações pessoais 

estabelecidas por relações de confiança e afetividade se sobrepõem às obrigações de 

cumprimento de norma impessoal, abstrata e legal. 
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As pesquisas realizadas no ambiente organizacional indicaram que o relacionamento com 

os pares é mais importante que a ligação com o superior hierárquico. Além disso, o aspecto 

negativo associado à ação de dar um o jeitinho se mostrou um recurso não muito apreciado, 

enquanto sua faceta mais positiva foi considerada uma habilidade para resolver os problemas 

cotidianos. Por fim, os autores consideraram que “as implicações práticas desses resultados 

remetem a uma reflexão sobre as eventuais consequências para as organizações com a prática 

do Jeitinho, sejam positivas ou não” (FERNANDES; HANASHIRO, 2015). 

O tema também vem sendo abordado por psicólogos sociais, cujo foco de avalição é o 

indivíduo, além da prática cultural (FERNANDES; PERALLIS; PEZZATO, 2015; FERREIRA 

et al., 2011; MIURA, 2012; MIURA et al., 2019; PILATI et al., 2011; WACHELKE; PRADO, 

2018). 

Fernandes et al. (2015) destacaram que existem implicações éticas positivas e negativas 

relacionadas à prática cultural do jeitinho. Os pontos positivos referem-se às estratégias 

utilizadas para evitar violações básicas aos direitos humanos, por vezes praticadas de forma 

coercitiva pelos detentores de poder. Os pontos negativos: a corrupção e o reforço dos padrões 

de relacionamentos pessoais e individualistas. 

Ferreira et al. (2011) encontraram três componentes distintos e associados ao jeitinho: 

corrupção, criatividade e desrespeito à normas. E definiram que “em termos psicológicos, 

jeitinho se refere a um ato voluntário que utiliza a criatividade, o engano, a empatia interpessoal 

e a cordialidade para resolver um problema inesperado ou para obter favores”. O entendimento 

dos autores é, por ser um estratégia para obter ganhos pessoais, o jeitinho “poderia ser visto 

como uma estratégia moral individualizante que cria uma nova e complexa forma de moralidade 

vinculante baseada em relacionamentos morais informais e flexíveis” (FERREIRA et al., 2011; 

WACHELKE; PRADO, 2018). 

Os estudos de Ferreira et al. (2011) constataram que indivíduos com fortes atitudes morais 

para não quebrar normas sociais e legais são menos propensos a se engajar em comportamentos 

associados ao jeitinho (FERREIRA et al., 2011). 

Pilati et al. (2011) consideraram que o jeitinho está associado ao uso de simpatia, 

malandragem e criatividade para contornar regras, normas e leis que dificultam a vida. Os 

pesquisadores destacaram o que o jeitinho é reconhecido como moralmente errado, mas é aceito 

socialmente porque regras formais não permitem atingir objetivos sem quebrar as próprias 

regras. De acordo com os autores, o aspecto central do jeitinho é o desrespeito por regras sociais. 

No entanto resolver um problema através do jeitinho produz conflitos pessoais entre o que 
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deveria ser feito e o que de fato é feito por aqueles que usam o jeitinho, o que é amenizado pelo 

uso da simpatia durante a interação social (PILATI et al., 2011; WACHELKE; PRADO, 2018). 

Concordando com Barbosa (2006) e Duarte (2006a, 2006b, 2011),  Pilati et al. (2011) 

consideraram a importância do uso da simpatia pela pessoa solicitante do jeitinho, que deve ser 

amigável, cordial, ou mesmo humilde, mas nunca arrogante e autoritário. Para os autores, a 

simpatia é usada para preservar a auto-imagem e manter a harmonia nas relações interpessoais. 

A área ambígua do jeitinho, na qual comportamentos legais/honestos e ilegais/desonestos são 

indistinguíveis, estaria associada à malandragem. (PILATI et al., 2011). 

Ao final da pesquisa Pilati et al. (2011) concluíram haver duas características principais do 

jeitinho: a maneira de se comportar (simpatia e criatividade) e a flexibilização da sua 

interpretação como algo positivo ou negativo (malandragem). 

Na mesma linha, as pesquisas de Miura (2012; 2019) mediram dois fatores explicativos: o 

jeitinho simpático, relacionado aos aspectos positivos como criatividade, solidariedade, buscar 

interações sociais positivas e evitar conflitos; e o jeitinho malandro, associado aos aspectos 

negativos como desrespeito às normas e busca de vantagens, além do engano e da trapaça 

(MIURA, 2012; MIURA et al., 2019; WACHELKE; PRADO, 2018). 

Miura et al (2019) propuseram o Questionário Contextualizado do Jeitinho Brasileiro para 

medir a escala pessoal de jeitinho (PJS) composta pelas dimensões jeitinho simpático e jeitinho 

malandro, cujos marcadores comportamentais são expostos no Quadro 3. 

 

JEITINHO SIMPÁTICO JEITINHO MALANDRO 

(a) ser educadas com outras pessoas em 

diferentes ambientes sociais;  

(b) agir utilizando-se de meios particulares 

para estabelecer contato pessoal com os 

outros;  

(c) comportar-se de forma que expresse 

bondade e cuidado aos outros, mesmo com 

pessoas desconhecidas; e  

(d) buscar formas criativas de resolver 

problemas. 

(a) esperteza e trapaça nas relações sociais 

com a finalidade alcançar um objetivo;  

(b) desrespeito às regras e leis sociais para 

obter vantagem pessoal; e 

(c) mentir ou enganar outras pessoas. 

 Quadro 3: Marcadores do jeitinho simpático e do jeitinho malandro adaptado de Miura et al (2019) 

 

Em análise de correlação da escala pessoal de jeitinho com os valores motivacionais 

propostos por Schwartz os pesquisadores verificaram uma forte relação entre jeitinho simpático 
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autotranscedência e abertura aos valores de mudança; e, por lado, uma forte relação negativa 

do jeitinho malandro com valores de conservação. Os valores motivacionais de Schwartz 

referem-se a dois contínuos bidimensionais, que variam da autotranscedência (universalismo, 

benevolência) ao auto aprimoramento (poder, conquista, hedonismo); e da abertura à mudança 

(auto direção, estimulação) à conservação (conformidade, tradição, segurança).  

Também, concordando os estudos de Ferreira et al. (2011), Miura et al (2019) viram que 

aqueles que internalizam fortemente as normas morais são menos propensos a relatar 

envolvimento na dimensão jeitinho malandro, no entanto, não houve forte correlação com o 

componente simpatia porque esse fator não viola regras sociais ou morais, mas também não as 

reforça. Assim, Miura et al (2019) concluíram: “enquanto jeitinho simpático exige interações 

sociais que fundamentam a confiança mútua, jeitinho malandro tem como objetivo controlar e 

explorar outros” (MIURA, 2012; MIURA et al., 2019) 

As dimensões culturais universalismo e particularismo, referem-se a como indivíduos 

tomam decisões, se considerando regras e procedimentos universais ou considerando 

relacionamentos interpessoais e sociais. Pesquisa de Chen et al. (2017) sobre a percepção das 

práticas universalistas e particularistas nos Estados Unidos, China e Brasil apontou a 

característica particularista da cultura brasileira, assim como a da China e ao contrário da 

americana. 

Chen et al. (2017) destacaram que evitar a burocracia e fazer as coisas de forma mais 

eficiente são as razões para se utilizar do jeitinho, uma vez que as regras oficiais no Brasil 

seriam confusas, contraditórias e disfuncionais. Também ressaltaram a natureza ambígua do 

jeitinho, que em alguns contextos pode ser percebido positivamente, não somente associado a 

práticas desonestas.  Apesar disso, a conclusão dos pesquisadores foi de que de modo geral os 

brasileiros reconhecem as práticas do jeitinho mas as avaliam negativamente, o que é explicado 

pelos autores como uma perspectiva de reflexividade cultural, a capacidade de autocrítica das 

sociedades em transformação. De acordo com os autores a relevância da transformação 

socioeconômica em curso tem levado os países emergentes a repensar seus valores culturais e 

o impacto de suas práticas nos negócios mundiais. 

No entanto, merece destaque a observação apontada por Chen et al. (2017) sobre uma 

divisão nas empresas multinacionais instaladas no Brasil, em que a parte relacionada aos 

negócios internacionais se mostraria universalista, e a outra parte doméstica estaria apoiada no 

tradicional jeitinho de fazer negócios.  

Chen et al. (2017) consideraram que houve uma evolução da prática do jeitinho no Brasil 

para permitir as mudanças impostas pela globalização e pelos negócios estrangeiros no país. 
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No entanto os autores notaram a continuação do uso do jeitinho nas negociações internas, 

mesmo em empresas que já estariam adotando postura mais universalista nas negociações com 

estrangeiros. 

No entanto, curiosamente, como os brasileiros confiam menos em jeitinho nas 

negociações com empresas estrangeiras, eles confiam mais em jeitinho no 

desenvolvimento e manutenção de relacionamentos com empresas domésticas. Às 

vezes, observa-se uma divisão internacional universalista, observando normas e 

regulamentos bem estabelecidos, bem como uma divisão doméstica particularista (da 

mesma empresa), que se apoia no jeitinho tradicional para fazer negócios. 
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3 METODOLOGIA  

 

 

3.1 Tipologia de pesquisa 

 

 

Considerando o problema de pesquisa apresentado, em que se procurou mensurar a 

realidade objetiva por meio de medidas numéricas de observação, as alegações de 

conhecimento em estudo se aproximam da escola de pensamento pós-positivista. Utilizou-se 

como estratégia de investigação levantamento de dados associado à técnica quantitativa. 

(CRESWELL, 2007, p. 24;31). 

O método de pesquisa classifica-se como hipotético-dedutivo, de natureza descritiva e 

explicativa, pois se buscou estabelecer correlações entre variáveis e justificar os motivos. 

Quanto aos meios ,se caracteriza como pesquisa de campo, via a aplicação de questionário ao 

público-alvo (VERGARA, 2017).  

Os dados foram tratados com estatística descritiva e técnicas de análise multivariada para 

explicar a relação entre as variáveis, especialmente a modelagem de equações estruturais.  

(HAIR et al., 2009, p. 23;543). 

Utilizou-se a ferramenta estatística Stata 13.0 instalada em macOS Catalina. 

 

 

3.2 Instrumentos de medida 

 

 

O questionário foi composto por perguntas sócio demográficas - como sexo, idade, faixa 

de renda e tempo de serviço público, e pelos Questionário de Posicionamento Ético e 

Questionário Contextualizado do Jeitinho Brasileiro. O Quadro 5 detalha os indicadores sócio-

econômicos coletados. 

Traduzido de Forsyth (1980, 2010, 2011), o Questionário de Posicionamento Ético contém 

20 questões, sendo as 10 primeiras referentes ao idealismo e as demais ao relativismo. Os itens 

foram medidos em escala Likert variando de 1 (“Discordo totalmente”) a 5 (“Concordo 

totalmente”). O Quadro 6 listas as questões apresentadas e os nomes dos indicadores. 

O Questionário Contextualizado do Jeitinho Brasileiro foi transcrito das pesquisas 

realizadas por Miura (2012) e Miura et al (2019). Os itens foram medidos em escala Likert 



 

 

33 

variando de 1 (“Não se parece nada comigo”) a 6 (“Se parece muito comigo”). O Quadro 7 

listas as questões apresentadas e os nomes dos indicadores utilizados para análise. 

 

 

3.3 Coleta de dados 

 

 

A coleta de dados em campo se deu de forma transversal por meio de questionário 

estruturado fechado disponível eletronicamente na ferramenta Qualtrics3, disponibilizada pela 

FGV. (RICHARDSON, 1999, p. 59; VERGARA, 2017). 

Antes da coleta de dados foi feito um pré-teste com uma amostra piloto composta por 

servidores da Corregedoria do Ministério da Economia, a fim de analisar possíveis dificuldades. 

Em 09/12/2019 a pesquisa foi divulgada através dos canais institucionais do Programa de 

Integridade do Ministério, conforme imagem abaixo, ficando disponível para respostas por um 

mês. 

 
Quadro 4: Arte de convite da pesquisa realizada no Ministério da Economia 

 

Destaca-se que foram observados o consentimento do respondente e o seu anonimato foi 

mantido pela ferramenta Qualtrics.   

 

  

 
3 Disponível no endereço: https://fgvsocial.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3WtgA6Pl5o6SdWB 

 

https://fgvsocial.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_3WtgA6Pl5o6SdWB
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sexo   0 "N/INFORM" – “Não Informado”  

1 "MAS" – “Masculino”  

2 "FEM" – “Feminino” 

idade   Informada pelo respondente geracao 0 "N/INFORM" – “Não Informado” 

1 "SILENC" – Mais de 74 

2 "BBOOMERS" – Entre 55 e 74 

3 "X" – Entre 35 e 54  

4 "Y" – Entre 20 e 34 

5 "Z" – Menos de 20 

cor_raca   0 "N/INFORM"  

1 "BRANCA"  

2 "PARDA"  

3 "PRETA"  

4 "OUTRO" 

religiao   0 "N/INFORM" – “Não Informado”  

1 "CATOL" – Católica 

2 "ESPIR" – Espírita/Espiritualista 

3 "EVAN" – Evangélica 

4 "OUTR" - Outra 

5 "SEM" – Sem religião 

formacao   0 "N/INFORM" – “Não Informado”  

1 "BAS" – Básico 

2 "MED" – Médio 

3 "SUP" - Superior 

4 "POS" – Pós-Graduação 

cargo   0 "N/INFORM" – “Não Informado”  

1 "MED" – Médio 

2 "TEC" – Técnico 

3 "SUP"  Superior 

tempserv   Informado pelo respondente faixa_ts 0 "N/INFORM"  

1 "MenosDe10"  

2 "Entre10e30" 

3 “MaisDe30" 

renda   0 "N/INFORM" – “Não Informado”  

1 "BAIXA" - Menor que R$ 2,5 mil 

2 "MÉDIABAIXA" - Entre R$ 2,5 mil e R$ 4 mil 

3 "MÉDIA" - Entre R$ 4 mil e R$ 8 mil 

4 "MÉDIAALTA" - Entre R$ 8 mil e R$ 16 mil 

5 "ALTA" - Maior que R$ 16 mil      

regiao   0 "N/INFORM" – “Não Informado”  

1 "N" – Norte 

2 "NE" - Nordeste 

3 "CO" – Centro-Oeste 

4 "SE" – Sudeste 

5 "S" - Sul 

unidade 0 "N/INFORM"  – “Não Informado”  

1 "SEeGME" - Secretaria Executiva  e Gabinete do Ministro  

2 "PGFN" - Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

3 "FAZENDA" - Secretaria Especial da Fazenda  

4 “RFB” - Secretaria Especial da Receita Federal 

5 "SEPRET" - Secretaria Especial de Previdência e Trabalho 

6 "SECINT" - Sec. Esp. de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais 

7 "SEDDM" - Sec. Esp. de Desestatização, Desinvestimento e Mercados  

8 "SEPEC" - Sec. Esp. de Produtividade, Emprego e Competitividade  

9 "SEDGG" - Sec. Esp. de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

 

Quadro 5: Questões sócio-demográficas 
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Idealismo 
i1_intencao   As pessoas devem certificar-se de que suas ações nunca prejudiquem intencionalmente outra, 

mesmo em menor grau. 

i2_risco   Por outras pessoas em risco nunca deve ser tolerado, por menor que seja o risco. 

i3_benefic   A existência de dano potencial aos outros é sempre errada, independentemente dos benefícios a 

serem obtidos. 

i4_danos   Nunca se deve causar danos físicos ou psicológicos a outras pessoas. 

i5_ameaca   Não se deve executar uma ação que possa de alguma forma ameaçar a dignidade e o bem-estar de 

outro indivíduo. 

i6_prejud Se uma ação pode prejudicar um inocente, então ela não deve ser praticada. 

i7_equilib   Decidir se deve ou não realizar um ato equilibrando as conseqüências positivas do ato contra as 

consequências negativas do ato é imoral. 

i8_preocup   A dignidade e o bem-estar das pessoas devem ser a preocupação mais importante em qualquer 

sociedade. 

i9_sacrific   Nunca é necessário sacrificar o bem-estar dos outros. 

i10_perfeic   Ações morais são aquelas que se aproximam de ideais de perfeição. 

Relativismo 
r1_codigo   Não existem princípios éticos tão importantes que devam fazer parte de um código de ética. 

r2_socied   O que é ético varia de uma situação ou sociedade para outra. 

r3_pessoal   Os padrões morais são pessoais; o que uma pessoa considera moral pode ser julgado como imoral 

por outra. 

r4_compara   Diferentes princípios morais não podem ser comparados para julgamento do qual é mais correto. 

r5_individ   Um padrão ético para todos nunca poderá ser aplicado, pois o que é moral ou imoral depende de cada 

indivíduo. 

r6_comport   Padrões morais são simplesmente regras pessoais que indicam como uma pessoa deve se comportar, 

e não devem ser aplicadas para fazer julgamento sobre outras pessoas. 

r7_relacoes   Considerações éticas nas relações interpessoais são tão complexas que os indivíduos devem poder 

formular seus próprios códigos de ética. 

r8_rigidez   Codificar rigidamente uma posição ética que impeça certos tipos de ações poderia comprometer as 

relações interpessoais. 

r9_situac   Nenhuma regra referente à mentira pode ser formulada; se uma mentira é permissível ou não é 

totalmente dependente da situação. 

r10_circunst O julgamento de uma mentira como moral ou imoral depende das circunstâncias em que a ação 

ocorre. 

Quadro 6: Questões relacionadas ao posicionamento ético 

 

Jeitinho Simpático 
s1_clima   Ele(a) gosta de manter o clima social agradável.  

s2_querido As pessoas se sentem queridas perto dele(a).  

s3_ajuda   Ele(a) oferece ajuda aos colegas de trabalho.  

s4_criativo   Ele(a) se mostra bastante criativo(a) ao enfrentar problemas no trabalho.  

s5_porta   Ele(a) segura a porta quando outra pessoa se aproxima.  

s6_portaria   Ele(a) sempre cumprimenta o porteiro do seu prédio pelo nome toda vez que passa por ele na 

portaria.  

s7_empreend   Ele(a) busca novos empreendimentos para sua profissão.  

s8_alternat   Ele(a) sempre dá alternativas, antes não pensadas, para solucionar os problemas de amigos. 

s9_receitas   Ele(a) inventa novas receitas quando tem poucas opções de comida em casa. 

Jeitinho Malandro 
m1_mente   Ele(a) mente em prol de um objetivo.  

m2_celular   Ele(a), sabendo que certa pessoa ligará em determinado horário, desliga o celular e diz que estava 

sem bateria.  

m3_doente   Ele(a) está cansado(a) na segunda-feira e liga no trabalho falando que está doente.  

m4_bar   Ele(a) sai da mesa do bar sem pagar a sua parte na conta quando esta deveria ser dividida igualmente 

por todos.  

m5_festa   Ele(a) entra em uma festa sem pagar por conhecer o produtor desta.  

m6_quebrar   Ele(a) segue o princípio: ‘Regras foram feitas para serem quebradas’.  

m7_sinal Ele(a) passa no sinal vermelho quando a rua está vazia e sem pardal.  

m8_cartorio   Ele(a) procura um conhecido que trabalha no cartório para adiantar seu processo.  

m9_roupa Ele(a) quer comprar uma roupa pra usar no final de semana, mas ao ver a loja fechando, convence a 

vendedora de vender-lhe. 

Quadro 7: Questões relacionadas ao Jeitinho Brasileiro 
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3.4 Universo e amostra 

 

 

Os servidores do Ministério da Economia foram a população amostral pesquisada, 

selecionada de forma não probabilística por conveniência.  

O Ministério da Economia foi criado da fusão dos extintos Ministério da Fazenda, 

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços e Ministério do Trabalho, pela Medida Provisória nº 870, de 1º de janeiro 

de 2019. Conforme a estrutura regimental definida no Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, 

as unidades com vínculo direto ao Ministério são os órgãos de assistência direta e imediata, os 

específicos singulares e os colegiados. O número de servidores em exercício nessas unidades é 

de aproximadamente 44 mil, de acordo com o Painel Estatístico de Pessoal referente aos dados 

de julho de 2019, conforme Quadro 8. 

 
Quadro 8: Quantitativo de servidores ativos da Administração Direta – Ministério da Economia 

Fonte: http://painel.pep.planejamento.gov.br/ 
 

Distribuídos pelo país, a maioria dos servidores está na região Centro-Oeste (46,7%), em 

seguida estão Sudeste (25,4%), Nordeste (12,7%), Sul (10,8%) e Norte (4,5%). Em relação ao 

sexo, 59% são homens e 41% mulheres. O Quadro 9 exibe as informações de forma gráfica. 

 
Quadro 9: Quantitativo de servidores por sexo e região 

Fonte: http://painel.pep.planejamento.gov.br/ 

http://painel.pep.planejamento.gov.br/
http://painel.pep.planejamento.gov.br/
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Foram registradas 2.049 respostas. Optou-se por remover todos os casos contendo dados 

perdidos nas variáveis de medida do perfil ético e do jeitinho brasileiro, e, também, todos os 

casos com mais de um dado perdido nas variáveis de controle.  

Restaram algumas poucas variáveis com um total de 8 dados perdidos e a variável 

“unidade” com 41 casos. Removeu-se os 8 casos. 

Verificado o nível de aleatoriedade dos dados perdidos restantes viu-se que foram 

classificados como completamente perdido ao acaso (MCAR, p-value = 0.0621), o que permitiu 

substituir os casos com missing na variável unidade para “Não informado”. 

Ao final do processo de limpeza e transformação dos dados restaram 1.086 respostas 

válidas.  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Descrição da amostra 

 

 

4.1.1 Fatores sócio-demográficos 

 

 

Da amostra coletada, a maioria foi do sexo feminino (54,97%) ou tem entre 35 e 54 anos 

(geração X - 57%). Os considerados Baby Boomers (entre 55 e 74 anos) somaram 27,99% e os 

da geração Y (entre 20 e 34 anos) foram 14,83%. Se declararam brancos aproximadamente 

69%, pardos 24%, pretos 3%, e outra raça ou cor 3,5%. A religião católica (44,57%) foi a mais 

professada, seguida pela espiritualista (16,48%), evangélica (12,62%) e outras (6,26%). 

Aproximadamente 20% informaram não possuir religião. 

A maioria dos respondentes informou exercer cargo de nível superior (67,5%) ou ganhar 

mais de R$ 16 mil (alta renda - 42,54). Poucos (8%) disseram não possuir formação superior 

(48,07%) ou pós-graduação (45,03%). Informaram estar há menos de 10 anos no serviço 

público 26,61%. A maioria (53,5) registrou ocupar cargo público entre 10 e 30 anos. Com uma 

longa carreira no ambiente público somaram aproximadamente 20% dos respondentes. 

Mais da metade apontou exercer atividades na Secretaria Especial da Receita Federal – 

RFB (55,06%), seguido da Secretaria Executiva - SE e Gabinete do Ministro - GME (10,87%). 

Os servidores respondentes da Secretaria Especial da Fazenda - FAZENDA e da Secretaria 

Especial de Previdência e Trabalho - SEPRT foram aproximadamente 7% do total, cada. 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN e Secretaria Especial de Desburocratização, 

Gestão e Governo Digital - SEDGG representaram 5% da amostra, cada. Secretaria Especial de 

Desestatização, Desinvestimento e Mercados – SEDDM e Secretaria Especial de Comércio 

Exterior e Assuntos Internacionais – SECINT tiveram 13 e 15 respondentes, respectivamente. 

Destaca-se que os que não informaram o local de trabalho representaram 3,77% da amostra. 

Em relação à distribuição geográfica, os respondentes foram principalmente do Centro-

Oeste (35,45%) e Sudeste (31,49%). Do Nordeste foram 10,5%, do Sul 18,32% e do Norte 

4,23%. 
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       Sexo |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
        MAS |        489       45.03       45.03 
        FEM |        597       54.97      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |      1,086      100.00 

 
    Geracao |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
   BBOOMERS |        304       27.99       27.99 
          X |        619       57.00       84.99 
          Y |        161       14.83       99.82 
          Z |          2        0.18      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |      1,086      100.00 
 

 
        Cor |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
     BRANCA |        750       69.06       69.06 
      PARDA |        262       24.13       93.19 
      PRETA |         35        3.22       96.41 
      OUTRO |         39        3.59      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |      1,086      100.00 

 
   Religiao |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
      CATOL |        484       44.57       44.57 
      ESPIR |        179       16.48       61.05 
       EVAN |        137       12.62       73.66 
       OUTR |         68        6.26       79.93 
        SEM |        218       20.07      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |      1,086      100.00 
 

 
      Cargo |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
        MED |        304       27.99       27.99 
        TEC |         49        4.51       32.50 
        SUP |        733       67.50      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |      1,086      100.00 

 
Renda bruta |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
      BAIXA |         28        2.58        2.58 
 MEDIABAIXA |         96        8.84       11.42 
      MEDIA |        281       25.87       37.29 
  MEDIAALTA |        219       20.17       57.46 
       ALTA |        462       42.54      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |      1,086      100.00 
 

 
   Formacao | 
  Academica |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
        BAS |          1        0.09        0.09 
        MED |         74        6.81        6.91 
        SUP |        522       48.07       54.97 
        POS |        489       45.03      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |      1,086      100.00 

 
    Anos de | 
    Servico | 
    Publico |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
  MenosDe10 |        289       26.61       26.61 
 Entre10e30 |        581       53.50       80.11 
   MaisDe30 |        216       19.89      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |      1,086      100.00 
 

 
     Regiao | 
      atual |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
          N |         46        4.24        4.24 
         NE |        114       10.50       14.73 
         CO |        385       35.45       50.18 
         SE |        342       31.49       81.68 
          S |        199       18.32      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |      1,086      100.00 

 
   Local de | 
   trabalho |      Freq.     Percent        Cum. 
------------+----------------------------------- 
      N/INF |         41        3.78        3.78 
     SEeGME |        118       10.87       14.64 
       PGFN |         58        5.34       19.98 
    FAZENDA |         78        7.18       27.16 
        RFB |        598       55.06       82.23 
     SEPRET |         80        7.37       89.59 
     SECINT |         15        1.38       90.98 
      SEDDM |         13        1.20       92.17 
      SEPEC |         24        2.21       94.38 
      SEDGG |         61        5.62      100.00 
------------+----------------------------------- 
      Total |      1,086      100.00 
 

Quadro 10: Frequência e percentual dos indicadores sócio demográficos 
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Atitudes associadas ao jeitinho simpático foram reconhecidas como praticadas pelos 

respondentes, em oposição às relacionadas ao jeitinho malandro, cujos itens tiveram baixa 

pontuação, conforme se verifica no Quadro 11. 

 

 
Variable |   Mean     Std. Dev. 
------------------------------- 
   ideal |  4.182136   .5628216 
 relativ |  2.529098    .823917 
   jsimp |  4.904645   .6380633 
  jmalan |   1.52476   .4846576 

Quadro 11: Pontuação do posicionamento ético e jeitinho 

 

Em relação ao posicionamento ético, a maioria dos respondentes pontuou alto idealismo. 

O relativismo se apresentou mais distribuído na população, mas com tendência à baixa 

pontuação, como mostrado acima no Quadro 11. Tal resultado aponta predominância do perfil 

absolutista (72,38%), seguido pelo situacionista (23,3%), excepcionalista (3,95%) e subjetivista 

(0,36%), como ilustrado no Quadro 12. 

 
Quadro 12: Percentual do perfil ético 
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4.1.2 Posicionamento ético 

 

 

A pontuação dos 10 indicadores que compõem o idealismo e os 10 indicadores referentes 

ao relativismo são exibidos no Quadro 13. À exceção das questões 7 (equilib), 9 (sacrific) e 10 

(perfeic), houve tendência de escolha dos itens “concordo parcialmente” (4 pontos) e “concordo 

totalmente” (5 pontos) nos quesitos associados ao idealismo. 

Nas questões relacionadas ao relativismo viu-se uma maior distribuição das respostas. Há 

tendência de baixa pontuação, no entanto as questões 2 (socied), 3 (pessoal), 4 (compara), 8 

(rigidez) e 10 (cicunst) apresentaramm também respostas com valores mais altos. 

 

 

4.1.3 Jeitinho brasileiro 

 

 

As respostas concentraram-se com alta pontuação para o jeitinho simpático e baixa 

pontuação para o jeitinho malandro, conforme exibido no Quadro 14. No entanto, percebeu-se 

que os itens 7 (empreend), 8 (alternat) e 9 (receitas) do jeitinho simpático obtiveram algumas 

pontuações baixas a mais que os demais. 
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    variable |       min       max      mean        sd 
-------------+------------------------------------- 
 i1_intencao |         1         5  4.754144   .633443 
    i2_risco |         1         5  4.525783  .8718739 
  i3_benefic |         1         5  4.286372  1.070741 
    i4_danos |         1         5  4.797422  .5882355 
   i5_ameaca |         1         5  4.724678  .5985225 
   i6_prejud |         1         5  4.692449  .6506134 
  i7_equilib |         1         5  2.686004  1.513664 
  i8_preocup |         1         5  4.644567  .6914907 
 i9_sacrific |         1         5    3.3186   1.34259 
 i10_perfeic |         1         5  3.391344  1.340843 
--------------------------------------------------- 
 

    variable |       min       max      mean        sd 
-------------+------------------------------------- 
   r1_codigo |         1         5  1.687845  1.136402 
   r2_socied |         1         5  3.211786  1.469596 
  r3_pessoal |         1         5    3.3186   1.44572 
  r4_compara |         1         5  3.096685  1.405994 
  r5_individ |         1         5  2.112339  1.325501 
  r6_comport |         1         5  2.556169  1.398509 
 r7_relacoes |         1         5  1.787293   1.14958 
  r8_rigidez |         1         5  2.843462  1.429572 
   r9_situac |         1         5  2.106814  1.348018 
r10_circunst |         1         5  2.569982  1.497211 
--------------------------------------------------- 

Quadro 13: Pontuação dos indicadores do posicionamento ético 

 

 

 

 

 
    variable |      min       max      mean        sd 
-------------+------------------------------------- 
    s1_clima |        1         6   5.29558  .8587413 
  s2_querido |        1         6  4.714549  1.009407 
    s3_ajuda |        1         6  5.332413  .7540973 
 s4_criativo |        1         6  4.895948  .9654121 
    s5_porta |        1         6  5.390424  .8091985 
 s6_portaria |        1         6  5.221915  1.064517 
 s7_empreend |        1         6   4.52302  1.225281 
 s8_alternat |        1         6  4.622468   1.08836 
 s9_receitas |        1         6  4.145488  1.591745 
--------------------------------------------------- 
 

    variable |      min       max      mean        sd 
-------------+------------------------------------- 
    m1_mente |        1         6  1.832413  1.011227 
  m2_celular |        1         6  1.668508  .9961506 
   m3_doente |        1         6  1.164825  .4678575 
      m4_bar |        1         6  1.064457  .3533748 
    m5_festa |        1         6  1.383057  .8149797 
  m6_quebrar |        1         6  1.353591  .7350482 
    m7_sinal |        1         6  1.910681  1.145754 
 m8_cartorio |        1         6  1.538674  .8787694 
    m9_roupa |        1         6   1.80663  1.116855 
--------------------------------------------------- 

Quadro 14: Pontuação dos indicadores do jeitinho brasileiro 
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4.1.4 Posicionamento ético e jeitinho brasileiro por fatores sócio-demográficos 

 

 

Considerando apenas as médias dos indicadores sócio-demográficos em relação a 

idealismo, relativismo, jeitinho simpático e jeitinho malandro, não foram identificadas 

diferenças significativas para o posicionamento e o jeitinho entre homens (μ =4,24) e mulheres 

(μ = 4,13). No entanto, viu-se que os respondentes da geração X se mostraram um pouco menos 

idealistas e menos relativistas (μ =2,42) que os demais. Os da Geração Y foram os menos 

identificados com as práticas do jeitinho simpático (μ =4,77) e levemente mais adeptos das 

práticas do jeitinho malandro (μ =1,57) que os demais. 

Os que se declararam brancos (μ =4,17), pardos (μ =4,25) ou pretos (μ =4,2) apresentaram 

idealismo maior que os declarados como de outra raça ou cor (μ =3,9). Os pretos (μ =2,64) se 

mostraram um pouco mais relativistas que os pardos (μ =2,6), outros (μ =2,52) e brancos (μ 

=2,49). Os de outra raça ou cor pontuaram menos nas práticas do jeitinho simpático (μ =4,7) e 

do jeitinho malandro (μ =1,46) que os demais. Por outro lado, os que informaram cor preta 

tiveram maior pontuação nos jeitinhos simpático (μ =5,01) e malandro (μ =1,68) 

Os que informaram não possuir religião (μ =3,9) se apresentam como menos idealistas, 

menos adeptos do jeitinho simpático (μ =4,77) e um pouco mais do jeitinho malandro (μ =1,57). 

Os evangélicos pontuaram idealismo (μ =4,22) e jeitinho simpático (μ =4,99) de forma 

semelhante aos católicos e espiritualistas, porém se mostraram menos relativistas (μ =2,37) e 

com menos adesão às práticas do jeitinho malandro (μ =1,40). 

Os respondentes de cargo de nível superior se mostraram menos idealistas (μ =4,09) e 

menos relativistas (μ =2,46) que os de nível técnico ou médio. Também foram de nível superior 

os que apresentam maior prática associada ao jeitinho malandro (μ =1,54). 

Em relação à renda, os números apurados mostraram uma diminuição do idealismo com o 

aumento da renda, assim como um menor relativismo nos respondentes de alta (μ =2,46) e 

média alta (μ =2,45) renda em relação aos de baixa, média baixa e baixa. Os de renda média 

baixa tiveram maior pontuação no jeitinho simpático (μ =5,21) e menor no jeitinho malandro 

(μ =1,39). 

De forma semelhante ao cargo e à renda, os números apontaram uma diminuição do 

idealismo e do relativismo com o aumento da formação acadêmica. No entanto, quanto ao 

jeitinho não se observou relação com a formação acadêmica. 

Os números apurados mostraram um aumento do idealismo com aumento dos anos de 

exercício no serviço público, e um maior relativismo para aqueles com mais de 30 anos de 
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atividade na área pública (μ =2,84). Esses também apresentaram maior pontuação nas práticas 

do jeitinho simpático (μ =5,02) e malandro (μ =1,54).  

Respondentes do norte do país tiveram maior pontuação em idealismo (μ =4,28) e 

relativismo (μ =2,91) que as demais regiões. Da mesma forma em relação ao jeitinho simpático 

(μ =4,99) e ao jeitinho malandro (μ =1,61). 

Servidores da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais – 

SECINT se apresentaram sensivelmente como menos idealistas (μ =3,81). Os da Procuradoria-

Geral da Fazenda Nacional - PGFN como mais relativistas (μ =2,78). Os que trabalham na 

Secretaria Especial da Fazenda – FAZENDA tiveram menor pontuação no jeitinho simpático. 

Houve uma relativa diferença nas práticas do jeitinho malandro, mais pontuado pelos servidores 

da Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados - SEDDM (μ =1,70) e 

menos pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – SEPRT (μ =1,47). 

O Quadro 15 exibe os valores das médias dos indicadores sócio-demográficos detalhados 

por idealismo, relativismo, jeitinho simpático e jeitinho malandro. 
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  sexo |     ideal   relativ     jsimp    jmalan 
-------+---------------------------------------- 
   MAS |  4.242536  2.488957  4.977505  1.501931 
   FEM |  4.132663  2.561977  4.844966  1.543458 
-------+---------------------------------------- 
 Total |  4.182136  2.529098  4.904645   1.52476 
------------------------------------------------ 

 
geracao |     ideal   relativ     jsimp    jmalan 
---------+---------------------------------------- 
BBOOMERS |  4.340132  2.707566  5.001462   1.53655 
       X |  4.117124  2.422617  4.888889  1.506731 
       Y |  4.130435  2.600621  4.779848  1.571429 
       Z |      4.45       2.6  5.111111  1.555556 
---------+---------------------------------------- 
   Total |  4.182136  2.529098  4.904645   1.52476 
-------------------------------------------------- 
 

 
cor_raca |     ideal   relativ     jsimp    jmalan 
---------+---------------------------------------- 
  BRANCA |  4.171733  2.498267  4.902963  1.516444 
   PARDA |  4.250763  2.601908   4.92324  1.535623 
   PRETA |  4.202857  2.645714  5.019048  1.688889 
   OUTRO |  3.902564  2.528205  4.709402  1.464387 
---------+---------------------------------------- 
   Total |  4.182136  2.529098  4.904645   1.52476 
-------------------------------------------------- 

 
religiao |     ideal   relativ     jsimp    jmalan 
---------+---------------------------------------- 
   CATOL |  4.256198  2.587603  4.918503  1.516529 
   ESPIR |  4.222346  2.504469  4.996896  1.564246 
    EVAN |  4.232117  2.377372   4.95296  1.400649 
    OUTR |  4.066176     2.625  4.890523  1.555556 
     SEM |   3.98945  2.484862  4.772171  1.579001 
---------+---------------------------------------- 
   Total |  4.182136  2.529098  4.904645   1.52476 
-------------------------------------------------- 
 

 
cargo |     ideal   relativ     jsimp    jmalan 
-------+---------------------------------------- 
   MED |  4.363487  2.681908  5.075658  1.496345 
   TEC |  4.373469  2.504082  4.843537  1.385488 
   SUP |  4.094134  2.467394  4.837805  1.545854 
-------+---------------------------------------- 
 Total |  4.182136  2.529098  4.904645   1.52476 
------------------------------------------------ 

 
     renda |     ideal   relativ     jsimp    jmalan 
-----------+-------------------------------------- 
     BAIXA |  4.417857  2.642857   5.02381  1.503968 
MEDIABAIXA |  4.435417  2.642708  5.217593  1.399306 
     MEDIA |  4.281139  2.650534  5.003163  1.560696 
 MEDIAALTA |  4.210959  2.453425  4.822425  1.516996 
      ALTA |  4.041342  2.460606  4.811448  1.533911 
-----------+-------------------------------------- 
     Total |  4.182136  2.529098  4.904645   1.52476 
-------------------------------------------------- 
 

formacao |     ideal   relativ     jsimp    jmalan 
---------+---------------------------------------- 
     BAS |       4.5       2.9         5  1.111111 
     MED |  4.506757  2.862162  5.027027  1.516517 
     SUP |  4.184483  2.566092   4.84355  1.523627 
     POS |  4.129857  2.438446  4.951147  1.528062 
---------+---------------------------------------- 
   Total |  4.182136  2.529098  4.904645   1.52476 
-------------------------------------------------- 
 

  faixa_ts |     ideal   relativ     jsimp    jmalan 
-----------+-------------------------------------- 
 MenosDe10 |  4.088235  2.527336  4.887351  1.544406 
Entre10e30 |  4.134251   2.41136  4.870147  1.506215 
  MaisDe30 |  4.436574  2.848148  5.020576  1.548354 
-----------+-------------------------------------- 
     Total |  4.182136  2.529098  4.904645   1.52476 
-------------------------------------------------- 

 
regiao |     ideal   relativ     jsimp    jmalan 
-------+---------------------------------------- 
     N |   4.28913   2.91087  4.995169  1.615942 
    NE |  4.177193  2.610526  4.909357  1.523392 
    CO |  4.142338  2.512727  4.876768  1.565945 
    SE |  4.193567  2.493567  4.908707  1.512671 
     S |  4.217588  2.486935  4.927973  1.445561 
-------+---------------------------------------- 
 Total |  4.182136  2.529098  4.904645   1.52476 
------------------------------------------------ 

 
unidade |     ideal   relativ     jsimp    jmalan 
--------+---------------------------------------- 
  N/INF |  4.363415  2.736585  5.151761  1.550136 
 SEeGME |  4.194068  2.614407  4.931262  1.518832 
   PGFN |  4.289655  2.781034  4.883142  1.626437 
FAZENDA |         4  2.451282  4.729345  1.591168 
    RFB |  4.172742  2.492809  4.868265  1.505388 
 SEPRET |   4.30625      2.52  5.077778  1.479167 
 SECINT |  3.813333  2.513333  4.948148  1.607407 
  SEDDM |  4.130769  2.161538   4.91453  1.700855 
  SEPEC |    4.2375    2.5125  5.083333  1.541667 
  SEDGG |  4.177049  2.540984  4.978142  1.522769 
--------+---------------------------------------- 
  Total |  4.182136  2.529098  4.904645   1.52476 
------------------------------------------------- 
 

Quadro 15: Médias dos indicadores sócio demográficos por posicionamento ético e jeitinho 
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4.2 Análise fatorial confirmatória das escalas 

 

 

A partir do cálculo dos escores-Z, inicialmente padronizou-se, todos os indicadores de 

forma a melhor preceder à análise multivariada dos dados. 

A coerência interna dos constructos idealismo ( = 0,8198), relativismo ( = 0,8080), 

jeitinho simpático ( = 0,7911) e jeitinho malandro ( = 0,7495) foi verificada pelo Alfa de 

Cronbach () superior a 0,7 em todos eles. Os resultados, portanto, apontam a confiabilidade 

dos constructos. 

A correlação escala-item também validou a confiabilidade dos constructos, conforme se 

verificam os valores de correlação de Pearson (r) superiores a 0,5 na primeira coluna do Quadro 

16.  

As medidas do coeficiente de correlação de Pearson (r) também apontaram relação positiva 

significativa entre idealismo e jeitinho simpático (r = 0,2495) e entre relativismo e jeitinho 

malandro (r = 0,2020), e relação negativa entre idealismo e jeitinho malandro (r = -0,1560) e 

entre jeitinho simpático e jeitinho malandro (r = -0,1589). A relação entre relativismo e jeitinho 

simpático não se mostrou significante (r = 0,0247) 

A adequação quanto ao uso da análise fatorial para o modelo foi apontada pelo teste de 

esfericidade de Bartlett e pela medida de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

aplicados aos quatro constructos. Os indicadores referentes ao idealismo, relativismo, jeitinho 

simpático e jeitinho malandro pontuaram KMO superior a 0,80 e p-value insignificante no teste 

Bartlett, conforme se verifica no Quadro 17. 

Assim, de forma a verificar a estrutura inerente entre os indicadores dos constructos, 

utilizando-se da análise de fatores comuns viu-se quais indicadores estariam mais 

correlacionados e quais fatores resumiriam melhor as relações lineares presentes nos dados. 

 Utilizando-se o critério de Kaiser, que seleciona apenas os autovalores (eigenvalues) 

maiores que 1, e após rotação varimax viu-se que dois fatores explicariam os constructos 

idealismo e jeitinho simpático e três explicariam os outros dois indicadores.  O Quadro 18 

apresenta os indicadores que compõem cada fator.  
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             |  z_ideal z_i1_i~o z_i2_r~o z_i3_b~c z_i4_d~s z_i5_a~a z_i6_p~d z_i7_e~b z_i8_p~p z_i9_s~c z_i10_~c 
-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     z_ideal |   1.0000 
z_i1_inten~o |   0.6238   1.0000 
  z_i2_risco |   0.6601   0.4362   1.0000 
z_i3_benefic |   0.6493   0.3580   0.4783   1.0000 
  z_i4_danos |   0.7021   0.4475   0.4199   0.3629   1.0000 
 z_i5_ameaca |   0.7503   0.5093   0.4349   0.3849   0.7158   1.0000 
 z_i6_prejud |   0.6793   0.3531   0.4023   0.4044   0.4560   0.5374   1.0000 
z_i7_equilib |   0.4630   0.1165   0.1769   0.2250   0.1314   0.1771   0.2126   1.0000 
z_i8_preocup |   0.5936   0.2801   0.3103   0.2920   0.3916   0.4136   0.3017   0.1618   1.0000 
z_i9_sacri~c |   0.6156   0.2136   0.2536   0.3173   0.2907   0.3295   0.3613   0.4085   0.2958   1.0000 
z_i10_perf~c |   0.4384   0.1383   0.1644   0.1870   0.1205   0.1309   0.1666   0.2495   0.2187   0.3316   1.0000 
 
             | z_rela~v z_r1_c~o z_r2_s~d z_r3_p~l z_r4_c~a z_r5_i~d z_r6_c~t z_r7_r~s z_r8_r~z z_r9_s~c z_r10_~t 
-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   z_relativ |   1.0000 
 z_r1_codigo |   0.5453   1.0000 
 z_r2_socied |   0.6072   0.2079   1.0000 
z_r3_pessoal |   0.6279   0.1638   0.4506   1.0000 
z_r4_compara |   0.5441   0.2445   0.2314   0.3820   1.0000 
z_r5_individ |   0.7107   0.3678   0.3535   0.3839   0.3868   1.0000 
z_r6_comport |   0.6674   0.3088   0.2673   0.4506   0.4048   0.4764   1.0000 
z_r7_relac~s |   0.6367   0.3738   0.2864   0.2815   0.1707   0.4282   0.3632   1.0000 
z_r8_rigidez |   0.6039   0.2723   0.3071   0.2534   0.2153   0.3921   0.2888   0.3925   1.0000 
 z_r9_situac |   0.5920   0.2245   0.2445   0.2048   0.1677   0.3079   0.2740   0.3347   0.3215   1.0000 
z_r10_circ~t |   0.5194   0.1383   0.3279   0.2311   0.0911   0.2064   0.2072   0.2242   0.2135   0.5050   1.0000 
 
             |  z_jsimp z_s1_c~a z_s2_q~o z_s3_a~a z_s4_c~o z_s5_p~a z_s6_p~a z_s7_e~d z_s8_a~t z_s9_r~s 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
     z_jsimp |   1.0000 
  z_s1_clima |   0.5650   1.0000 
z_s2_querido |   0.6185   0.5908   1.0000 
  z_s3_ajuda |   0.6615   0.3263   0.3887   1.0000 
z_s4_criat~o |   0.6943   0.2250   0.2665   0.4261   1.0000 
  z_s5_porta |   0.5551   0.2861   0.2359   0.3067   0.2420   1.0000 
z_s6_porta~a |   0.5815   0.2317   0.3155   0.3099   0.2216   0.3755   1.0000 
z_s7_empre~d |   0.6347   0.1709   0.2281   0.3254   0.5167   0.1815   0.2572   1.0000 
z_s8_alter~t |   0.6500   0.1481   0.1988   0.3192   0.5722   0.2303   0.2744   0.4834   1.0000 
z_s9_recei~s |   0.5464   0.1324   0.1819   0.2407   0.3535   0.1991   0.2165   0.3319   0.3531   1.0000 
 
             | z_jmalan z_m1_m~e z_m2_c~r z_m3_d~e z_m4_bar z_m5_f~a z_m6_q~r z_m7_s~l z_m8_c~o z_m9_r~a 
-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 
    z_jmalan |   1.0000 
  z_m1_mente |   0.5373   1.0000 
z_m2_celular |   0.5245   0.3904   1.0000 
 z_m3_doente |   0.6088   0.2552   0.2973   1.0000 
    z_m4_bar |   0.5435   0.1515   0.1472   0.4263   1.0000 
  z_m5_festa |   0.6356   0.1663   0.1463   0.2839   0.2982   1.0000 
z_m6_quebrar |   0.6114   0.2658   0.2018   0.2458   0.2315   0.3476   1.0000 
  z_m7_sinal |   0.5618   0.1796   0.2074   0.1960   0.1781   0.2992   0.2695   1.0000 
z_m8_carto~o |   0.6948   0.2469   0.2442   0.2636   0.2413   0.4799   0.4297   0.4250   1.0000 
  z_m9_roupa |   0.4750   0.1345   0.0890   0.1933   0.1484   0.2789   0.1833   0.1622   0.2771   1.0000 

          | z_ideal z_rela~v z_jsimp z_jmalan 
----------+---------------------------------- 
  z_ideal |  1.0000 
z_relativ |  0.0723  1.0000 
  z_jsimp |  0.2495  0.0247  1.0000 
 z_jmalan | -0.1560  0.2020 -0.1589  1.0000 
 
 

Quadro 16: Correlação de Pearson escala-item e inter-itens 
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z_i1_intencao-z_i10_perfeic z_r1_codigo-z_r10_circunst 
Determinant of the correlation matrix 
Det                =     0.053 
  
  
Bartlett test of sphericity 
     
Chi-square         =          3169.709 
Degrees of freedom =                45 
p-value            =             0.000 
H0: variables are not intercorrelated 
  
  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
KMO               =     0.861 

Determinant of the correlation matrix 
Det                =     0.086 
  
  
Bartlett test of sphericity 
     
Chi-square         =          2654.527 
Degrees of freedom =                45 
p-value            =             0.000 
H0: variables are not intercorrelated 
  
  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
KMO               =     0.837 

 
z_s1_clima-z_s9_receitas 

 
z_m1_mente-z_m9_roupa 

Determinant of the correlation matrix 
Det                =     0.102 
  
  
Bartlett test of sphericity 
     
Chi-square         =          2472.126 
Degrees of freedom =                36 
p-value            =             0.000 
H0: variables are not intercorrelated 
  
  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
KMO               =     0.810 

Determinant of the correlation matrix 
Det                =     0.202 
  
  
Bartlett test of sphericity 
     
Chi-square         =          1726.694 
Degrees of freedom =                36 
p-value            =             0.000 
H0: variables are not intercorrelated 
  
  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
KMO               =     0.806 

Quadro 17: Teste de esfericidade de Bartlett e medida de adequação da amostra de Kaiser-Meyer-Olkin 

 

z_i1_intencao-z_i10_perfeic z_s1_clima-z_s9_receitas 
    ----------------------------------------------- 
        Variable |  Factor1   Factor2 |   Uniqueness  
    -------------+--------------------+------------ 
    z_i1_inten~o |   0.7048           |      0.5015   
      z_i2_risco |   0.6699           |      0.5194   
    z_i3_benefic |   0.5742           |      0.5715   
      z_i4_danos |   0.8060           |      0.3465 
     z_i5_ameaca |   0.8354           |      0.2895   
     z_i6_prejud |   0.6513           |      0.5052   
    z_i7_equilib |             0.7471 |      0.4388   
    z_i8_preocup |   0.5114           |      0.6548   
    z_i9_sacri~c |             0.7254 |      0.3972   
    z_i10_perf~c |             0.6938 |      0.5166   
    -----------------------------------------------  

    ----------------------------------------------- 
        Variable |  Factor1   Factor2 |   Uniqueness  
    -------------+--------------------+------------ 
      z_s1_clima |             0.8154 |      0.3342   
    z_s2_querido |             0.8043 |      0.3379   
      z_s3_ajuda |             0.5251 |      0.5319   
    z_s4_criat~o |   0.7879           |      0.3464   
      z_s5_porta |             0.5281 |      0.6582   
    z_s6_porta~a |             0.5111 |      0.6434   
    z_s7_empre~d |   0.7544           |      0.4183   
    z_s8_alter~t |   0.8000           |      0.3526   
    z_s9_recei~s |   0.6129           |      0.6150   
    ----------------------------------------------- 

z_r1_codigo-z_r10_circunst 
    ----------------------------------------------------------- 
        Variable |  Factor1   Factor2   Factor3 |   Uniqueness  
    -------------+------------------------------+-------------- 
     z_r1_codigo |             0.7609           |      0.4110   
     z_r2_socied |   0.5489                     |      0.4852   
    z_r3_pessoal |   0.8026                     |      0.3058   
    z_r4_compara |   0.7132                     |      0.4339   
    z_r5_individ |             0.5686           |      0.4075   
    z_r6_comport |   0.6149                     |      0.4475   
    z_r7_relac~s |             0.7007           |      0.4175   
    z_r8_rigidez |             0.5678           |      0.5534   
     z_r9_situac |                       0.7396 |      0.3479   
    z_r10_circ~t |                       0.8578 |      0.2501   
    ----------------------------------------------------------- 
z_m1_mente-z_m9_roupa 
    ----------------------------------------------------------- 
        Variable |  Factor1   Factor2   Factor3 |   Uniqueness  
    -------------+------------------------------+-------------- 
      z_m1_mente |                       0.7754 |      0.3640   
    z_m2_celular |                       0.8074 |      0.3200   
     z_m3_doente |             0.7675           |      0.3097   
        z_m4_bar |             0.8418           |      0.2716   
      z_m5_festa |   0.6843                     |      0.4208   
    z_m6_quebrar |   0.5928                     |      0.5597   
      z_m7_sinal |   0.6471                     |      0.5333   
    z_m8_carto~o |   0.7805                     |      0.3366   
      z_m9_roupa |   0.4986                     |      0.6923   
    ----------------------------------------------------------- 

Quadro 18: Análise de fatores comuns 
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Tendo por base o referencial teórico e os resultados apresentados nos coeficientes 

correlação de Pearson (r) inter-itens (ver Quadro 16) e na análise de fatores comuns (Quadro 

18) realizou-se os ajustes cabíveis no modelo de estrutural das escalas. Nos Quadro 19 e Quadro 

20 vê-se graficamente a correlação feita (pelos erros) entre os itens apontados  na análise de 

fatores comuns como pertencentes ao mesmo fator. 

Os números ajustados apontaram validade convergente dos constructos idealismo (CR4 = 

0,8117), relativismo (CR =0,7920), jeitinho simpático (CR =0,7604) e jeitinho malandro (CR 

=0,7511).  

Da mesma forma, os modelos demonstraram bom ajuste dos constructos idealismo (χ2/df 

= 5,8; RMSEA = 0,067; CFI = 0,958 ; TLI = 0,930 ; SRMR = 0,038; CD =0,812), relativismo  

(χ2/df = 5,9; RMSEA = 0,068 ; CFI = 0,947 ; TLI = 0,914 ; SRMR = 0,038; CD = 0,791), 

jeitinho simpático  (χ2/df = 6,6; RMSEA = 0,072 ; CFI = 0,958; TLI = 0,917; SRMR = 0,036; 

CD = 0,722) e jeitinho malandro  (χ2/df = 11,1; RMSEA = 0,097; CFI = 0,838; TLI = 0,784; 

SRMR = 0,056; CD = 0,778). 

Os Quadro 19 e Quadro 20 exibem os modelos ajustados. 

  

 
4 Composite-factor-Reliability 
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------------------------------------------------- 
Fit statistic        |      Value    
---------------------+--------------------------- 
Likelihood ratio     | 
         chi2_ms(27) |    159.294 
            p > chi2 |      0.000 
         chi2_bs(45) |   3184.861 
            p > chi2 |      0.000 
---------------------+--------------------------- 
Population error     | 
               RMSEA |      0.067 
 90% CI, lower bound |      0.057 
         upper bound |      0.077 
              pclose |      0.002 
---------------------+--------------------------- 
Information criteria | 
                 AIC |  27859.773 
                 BIC |  28049.403 
---------------------+--------------------------- 
Baseline comparison  | 
                 CFI |      0.958    
                 TLI |      0.930 
---------------------+--------------------------- 
Size of residuals    | 
                SRMR |      0.038 
                  CD |      0.812 
------------------------------------------------- 
 
Average-Variance-Extracted : 0.3166     
Composite-factor-Reliability: 0.8117 

 

------------------------------------------------- 
Fit statistic        |      Value    
---------------------+--------------------------- 
Likelihood ratio     | 
         chi2_ms(28) |    167.813 
            p > chi2 |      0.000 
         chi2_bs(45) |   2667.216 
            p > chi2 |      0.000 
---------------------+--------------------------- 
Population error     | 
               RMSEA |      0.068 
 90% CI, lower bound |      0.058 
         upper bound |      0.078 
              pclose |      0.001 
---------------------+--------------------------- 
Information criteria | 
                 AIC |  28383.937 
                 BIC |  28568.577 
---------------------+--------------------------- 
Baseline comparison  | 
                 CFI |      0.947    
                 TLI |      0.914 
---------------------+---------------------------
--------------------------- 
Size of residuals    | 
                SRMR |      0.038 
                  CD |      0.791 
------------------------------------------------- 
 
Average-Variance-Extracted : 0.2832     
Composite-factor-Reliability: 0.7920 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 19: Análise fatorial confirmatória das escalas – posicionamento ético 
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--------------------------------------------------- 
Fit statistic        |      Value    
---------------------+----------------------------- 
Likelihood ratio     | 
         chi2_ms(18) |    119.699 
            p > chi2 |      0.000 
         chi2_bs(36) |   2483.177 
            p > chi2 |      0.000 
---------------------+----------------------------- 
Population error     | 
               RMSEA |      0.072 
 90% CI, lower bound |      0.060 
         upper bound |      0.085 
              pclose |      0.001 
---------------------+----------------------------- 
Information criteria | 
                 AIC |  25436.928 
                 BIC |  25616.577 
---------------------+----------------------------- 
Baseline comparison  | 
                 CFI |      0.958    
                 TLI |      0.917 
---------------------+----------------------------- 
Size of residuals    | 
                SRMR |      0.036 
                  CD |      0.722 
--------------------------------------------------- 
 
Average-Variance-Extracted: 0.2636     
Composite-factor-Reliability : 0.7604 

 
 

---------------------------------------------------
Fit statistic        |      Value    
---------------------+-----------------------------
Likelihood ratio     | 
         chi2_ms(27) |    301.543 
            p > chi2 |      0.000 
         chi2_bs(36) |   1734.413 
            p > chi2 |      0.000 
---------------------+-----------------------------
Population error     | 
               RMSEA |      0.097 
 90% CI, lower bound |      0.087 
         upper bound |      0.107 
              pclose |      0.000 
---------------------+-----------------------------
Information criteria | 
                 AIC |  26349.537 
                 BIC |  26484.274 
---------------------+-----------------------------
Baseline comparison  | 
                 CFI |      0.838    
                 TLI |      0.784 
---------------------+-----------------------------
Size of residuals    | 
                SRMR |      0.056 
                  CD |      0.778 
--------------------------------------------------- 
 
Average-Variance-Extracted: 0.2596     
Composite-factor-Reliability: 0.7511 

Quadro 20: Análise fatorial confirmatória das escalas – jeitinho brasileiro 
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4.3 Modelo estrutural  

 

 

Validados os constructos, inicialmente elaborou-se o modelo de mensuração completo com 

as relações correlacionais (Modelo 1 no Quadro 21), que mostrou bom ajuste (χ2/df =; RMSEA 

= 0,037; CFI = 0,911 ; TLI = 0,901 ; SRMR = 0,048; CD = 0,966). As covariâncias entre 

idealismo e jeitinho simpático ( = 0,3, p<0,01) e entre relativismo e jeitinho malandro ( = 

0,24, p<0,01) se mostraram significativas. Da mesma forma, o modelo apresentou correlação 

negativa entre idealismo e jeitinho malandro ( = -0,19, p<0,01). Entre relativismo e jeitinho 

simpático não se verificou correlação significativa ( = 0,041, p>0,05). Observou-se uma baixa 

correlação entre idealismo e relativismo ( = 0,1, p<0,01), enquanto entre jeitinho simpático e 

malandro a correlação se mostrou inversa e significativa ( = -0,25, p<0,01). 

Com o objetivo exploratório de verificar o sentido da correlação observada foram 

elaborados dois modelos estruturais, um considerando o posicionamento ético como preditor 

do jeitinho (Modelo 2 no Quadro 21), e o outro considerando o posicionamento ético sendo 

influenciado pelo jeitinho (Modelo 3 no Quadro 21). 

O modelo estrutural tendo os constructos do jeitinho como endógenos (CD = 0,962) se 

mostrou melhor que o modelo que considerou idealismo e relativismo endógenos (CD = 0,917).  

A influência do idealismo sobre o jeitinho simpático ( = 0,3, p<0,01) e sobre o jeitinho 

malandro ( = -0,22, p<0,01) se mostrou significativa, assim como do relativismo sobre o 

jeitinho malandro ( = 0,26, p<0,01). Da mesma forma que no Modelo 1, não se verificou 

impacto do relativismo sobre o jeitinho simpático ( = 0,011, p>0,05). 

O terceiro modelo apresentou parâmetros semelhantes, no entanto as relações inversas 

apresentaram valores inferiores nas relações em comparação ao Modelo 2. O idealismo foi 

positivamente impactado pelo  jeitinho simpático ( = 0,23, p<0,01) e negativamente pelo 

jeitinho malandro ( = -0,12, p<0,01), assim como relativismo foi impactado positivamente pelo 

jeitinho malandro ( = 0,24, p<0,01). Semelhante aos demais, esse modelo não apontou 

significativa relação entre jeitinho simpático e relativismo ( = 0,089, p>0,01) 
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Modelo 1: correlações 
---------------------+----------- 
Fit statistic        |      Value 
---------------------+----------- 
Likelihood ratio     | 
        chi2_ms(629) |   1563.421 
            p > chi2 |      0.000 
        chi2_bs(703) |  11259.345 
            p > chi2 |      0.000 
---------------------+----------- 
Population error     | 
               RMSEA |      0.037 
 90% CI, lower bound |      0.000 
         upper bound |          . 
              pclose |          . 
---------------------+----------- 
Information criteria | 
                 AIC | 107679.569 
                 BIC | 108428.108 
---------------------+----------- 
Baseline comparison  | 
                 CFI |      0.911 
                 TLI |      0.901 
---------------------+----------- 
Size of residuals    | 
                SRMR |      0.048 
                  CD |      0.996 
---------------------+------------ 

 
-------------------------------------------------------------------------- 
Standardized |     Coef.   Std. Err.     z     P>|z|  [95% Conf. Interval] 
-------------+------------------------------------------------------------ 
cov(ideal~o,| 
 relativismo)|   .1017493   .0380169   2.68   0.007    .0272375   .1762611 
 cov(ideal~o,| 
  jsimpatico)|   .2999707   .0374883   8.00   0.000     .226495   .3734465 
 cov(ideal~o,| 
   jmalandro)|   -.194285   .0398305  -4.88   0.000   -.2723513  -.1162187 
 cov(relat~o,| 
  jsimpatico)|   .0409277   .0403239   1.01   0.310   -.0381058   .1199612 
 cov(relat~o,| 
   jmalandro)|   .2368678   .0399501   5.93   0.000    .1585671   .3151686 
 cov(jsimp~o,| 
   jmalandro)|  -.2475264   .0420452  -5.89   0.000   -.3299335  -.1651192 
-------------------------------------------------------------------------- 

Modelo 2: etica --> jeitinho 
--------------------------------- 
Fit statistic        |      Value 
---------------------+----------- 
Likelihood ratio     | 
        chi2_ms(629) |   1563.421 
            p > chi2 |      0.000 
        chi2_bs(703) |  11259.345 
            p > chi2 |      0.000 
---------------------+----------- 
Population error     | 
               RMSEA |      0.037 
 90% CI, lower bound |      0.000 
         upper bound |          . 
              pclose |          . 
---------------------+----------- 
Information criteria | 
                 AIC | 107679.569 
                 BIC | 108428.108 
---------------------+----------- 
Baseline comparison  | 
                 CFI |      0.911 
                 TLI |      0.901 
---------------------+----------- 
Size of residuals    | 
                SRMR |      0.048 
                  CD |      0.962 
--------------------------------- 

 
-------------------------------------------------------------------------- 
Standardized |      Coef.   Std. Err.    z    P>|z|   [95% Conf. Interval] 
-------------+------------------------------------------------------------ 
  jsimp~o <- | 
   idealismo |   .2989006   .0378274   7.90   0.000    .2247603    .373041 
  relativi~o |   .0105136   .0396725   0.27   0.791   -.0672431   .0882703 
  -----------+------------------------------------------------------------ 
  jmala~o <- | 
   idealismo |  -.2206725   .0394369  -5.60   0.000   -.2979674  -.1433775 
  relativi~o |   .2593229   .0396244   6.54   0.000    .1816605   .3369852 
-------------+------------------------------------------------------------ 
cov(e.jsim~o,| 
 e.jmalandro)|  -.2126049   .0445321  -4.77   0.000   -.2998862  -.1253236 
 cov(ideal~o,| 
 relativismo)|   .1017492   .0380169   2.68   0.007    .0272374    .176261 
-------------------------------------------------------------------------- 

Modelo 3: jeitinho --> etica 
--------------------------------- 
Fit statistic        |      Value 
---------------------+----------- 
Likelihood ratio     | 
        chi2_ms(629) |   1563.421 
            p > chi2 |      0.000 
        chi2_bs(703) |  11259.345 
            p > chi2 |      0.000 
---------------------+----------- 
Population error     | 
               RMSEA |      0.037 
 90% CI, lower bound |      0.000 
         upper bound |          . 
              pclose |          . 
---------------------+----------- 
Information criteria | 
                 AIC | 107679.569 
                 BIC | 108428.108 
---------------------+----------- 
Baseline comparison  | 
                 CFI |      0.911 
                 TLI |      0.901 
---------------------+----------- 
Size of residuals    | 
                SRMR |      0.048 
                  CD |      0.917 
--------------------------------- 

 
-------------------------------------------------------------------------- 
Standardized |      Coef.   Std. Err.    z    P>|z|   [95% Conf. Interval] 
-------------+------------------------------------------------------------ 
  ideal~o <- | 
  jsimpatico |   .2283412   .0354849   6.43   0.000    .1587921   .2978903 
   jmalandro |  -.1232556   .0368005  -3.35   0.001   -.1953834  -.0511279 
  -----------+------------------------------------------------------------ 
  relat~o <- | 
  jsimpatico |    .088548   .0374577   2.36   0.018    .0151322   .1619637 
   jmalandro |   .2424294   .0375902   6.45   0.000     .168754   .3161048 
-------------+------------------------------------------------------------ 
cov(e.idea~o,| 
e.relativi~o)|   .0938326   .0368958   2.54   0.011    .0215183    .166147 
 cov(jsimp~o,| 
   jmalandro)|  -.1887753   .0375067  -5.03   0.000    -.262287  -.1152635 
-------------------------------------------------------------------------- 

Quadro 21: Comparação entre os modelos estruturais testados 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 

 

O caráter ambíguo do jeitinho ressaltado por Barbosa (2006), Duarte (2006a, 2006b, 2011), 

Pilati et al. (2011), Fernandes et al. (2015) e Chen et al. (2017) e então posto em medida pelo 

Questionário Contextualizado do Jeitinho Brasileiro desenvolvido por Miura (2012; 2019) foi 

corroborado pelo resultados alcançados neste trabalho. Os constructos jeitinho simpático ( = 

0,7911) e jeitinho malandro ( = 0,7495) apresentaram confiabilidade.  

Ademais, a população pesquisada apresentou alta pontuação para o jeitinho simpático (μ = 

4,9) e baixa pontuação para o jeitinho malandro (μ = 1,52), o que converge com outros estudos 

sobre a avaliação negativa que os brasileiros fazem das práticas ruins do jeitinho, abordada por 

Fernandes e Hanashiro (2015), Pilati et al. (2011) e Chen et al. (2017). Estes últimos explicaram 

tal avaliação negativa como uma perspectiva de reflexividade cultural, a capacidade de 

autocrítica das sociedades que estão em transformação. No entanto, cabe destacar que Chen et 

al. (2017) abordaram o pragmatismo americano que pode mostrar menos respeito e apoio às 

regras do que sugere o universalismo declarado, citando pesquisas que indicam que quando 

desafiados americanos passam a reconhecer obrigações comunitárias em detrimento do foco na 

responsabilidade individual. Tal observação leva a pensar que, também quando desafiados, 

brasileiros reconhecem os impactos e consequências de suas ações. 

Quanto à conclusão de Chen et al. (2017) sobre a evolução da prática do jeitinho no Brasil 

para permitir as mudanças impostas pelos negócios estrangeiros e a constatação da divisão 

numa mesma empresa de práticas universalistas para negociações externas e jeitinho para 

negociações nacionais, cabe, também, imaginar que o jeitinho contem em si mesmo a 

característica de adaptabilidade e superação dos entraves cotidianos, carregada de certo charme 

e simpatia. 

Em relação à medida de ideologia ética, os resultados também apontaram a consistência do 

já consagrado e estável Questionário de Posicionamento Ético de Forsyth (1980). Porém, cabe 

destacar que ao contrário da definição original de Forsyth, o modelo de mensuração apontou 

leve correlação entre idealismo e relativismo ( = 0,1, p<0,01). Os constructos idealismo ( = 

0,8198) e relativismo ( = 0,8080) mediram Alfa de Cronbach superior a 0,8 para a amostra, 

que apontou predominância do perfil absolutista (72,38%), seguido pelo situacionista (23,3%), 

excepcionalista (3,95%) e subjetivista (0,36%). 
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Portanto, quase a totalidade (95%) dos respondentes se mostrou idealista, ou seja, expressa 

preocupação com o bem-estar dos demais como ideologia ética. Os absolutistas não são 

relativistas, seguem a filosofia kantiana e acreditam em princípios morais absolutos, ao 

contrário dos situacionistas, que consideram as ações morais devem ser julgadas de acordo com 

o contexto em que estão inseridas.  

O perfil idealista da amostra em conjunto com a não tolerância para as práticas do jeitinho 

malandro indicaram coerência com os diversos estudos que apontaram resposta negativa dos 

idealistas em relação a práticas que envolvam desonestidade (ARLI; PEKERTI, 2017; 

BARNETT et al., 1998; CARDOSO et al., 2018; DAVIS; ANDERSEN; CURTIS, 2001; 

FORSYTH; O’BOYLE; MCDANIEL, 2008; VOEGEL; PEARSON, 2016). Neste trabalho, a 

correlação de Pearson (r = -0,1560) e o modelo de mensuração ( = -0,19, p<0,01) indicaram 

a associação negativa entre idealismo e jeitinho malandro, o que sugere como verdadeira a 

segunda hipótese aventada no trabalho (H2 - o idealismo e jeitinho malandro se correlacionem 

negativamente) e, também,  corroborou com Ferreira et al. (2011) e Miura et al (2019) quanto 

à rejeição ao jeitinho malandro por aqueles que internalizam fortemente regras morais.  

A primeira hipótese (H1 - o idealismo se correlaciona positivamente com jeitinho 

simpático) obteve os maiores fatores correlacionais (r = 0,2495 e  = 0,3, p<0,01). A maioria 

dos pesquisados informou professar alguma religião (80%), o que se apresentou em linha com 

as conclusões de Forsyth et al. (2008) quanto aos países idealistas serem mais propensos a 

relatar uma crença em Deus. Davis et al. (2001) apontaram a característica da empatia associada 

ao idealismo, da mesma forma Miura et al (2019) relacionou a bondade ao jeitinho simpático, 

o que reforçou a correlação entre os dois constructos. 

Embora minoritários na amostra, os relativistas (23%) tendem a ser mais tolerantes com 

práticas antiéticas, especialmente os subjetivistas (0,36%). A última hipótese (H4 - o 

relativismo se relaciona positivamente com o jeitinho malandro) foi validada pela correlação 

entre relativismo e as práticas do jeitinho malandro dada pelo coeficiente de Pearson (r = 

0,2020) e pelo modelo de mensuração ( = 0,24, p<0,01). Vale destacar que, mesmo com uma 

média baixa (μ =1,83) o indicador “mentir em prol de um objetivo” foi a segunda maior prática 

do jeitinho malandro apontada pelos pesquisados. 

A terceira hipótese (H3 - não existe relacionamento significante entre o relativismo e o 

jeitinho simpático) também foi apontada como válida pelos resultados medidos pelo coeficiente 

de Pearson (r = 0,0247) e pelo modelo de mensuração ( = 0,24, p<0,01).  
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A associação com as práticas do jeitinho simpático foi bastante alta (μ =4,9), destacando-

se sobretudo os itens referentes à ajuda aos demais e à manutenção de relacionamentos. Ao 

contrário, as práticas do jeitinho malandro foram bastante rejeitadas (μ =1,5). A relação inversa 

entre os jeitinhos simpático e malandro foram apontadas pelo coeficiente de Pearson (r = -

0.1589) e pelo modelo de mensuração ( = -0,25, p<0,01). Esses resultados reforçam os estudos 

que indicam que a componente simpatia vai além do seu uso para a obtenção de vantagens 

indevidas.  Assim como posto por DaMatta (1997a), no universo social, os brasileiros somos, 

todos e cada um, uma triangulação complexa entre soldados, foliões e fiéis. E juntando 

sistematicamente esses polos, DaMatta definiu como um meta-herói a personagem Dona Flor, 

do romance Jorge Amado, que seria a representação daquele que atua para atingir objetivos de 

forma conciliatória, mediando conflitos, o que explicaria a permanente utilização de estratégias 

para superação de problemas.  

Em resumo, os resultados indicaram a validade dos constructos utilizados e a correlação 

entre o posicionamento ético e o jeitinho brasileiro, conforme esperado. No entanto, o sentido 

dessa relação, que a princípio poderia se esperar que ocorresse do componente cultural para a 

ideologia ética (VAZQUEZ, 2018, p. 71), se mostrou na relação inversa, ou seja, o 

posicionamento ético influenciando as práticas do jeitinho. Isso pode ser explicado se tais 

práticas do jeitinho forem consideradas como uma ação moral que é, portanto, precedida de 

uma tomada de decisão ética (BARNETT et al., 1998; FORSYTH, 2019). Salienta-se, contudo, 

que a relação causal não é objeto deste estudo, tendo sido realizada apenas de forma superficial 

exploratória. 

Cabe ressaltar, no entanto, o perfil da amostra, que foi composta de servidores públicos 

federais em sua maioria com alto poder aquisitivo (alta renda - 42%), formação superior (92%), 

moradores do Centro-Oeste (35%) e Sudeste (31%), e com idade superior a 35 anos (geração 

X - 57% e Baby Boomers - 28%). Se declararam brancos aproximadamente 69% e mais da 

metade exerce atividades na Secretaria Especial da Receita Federal – RFB (55,06%). É possível, 

portanto, que uma amostra mais diversificada apresente percepção ética e aceitação das práticas 

do jeitinho diferentes da coletada. No entanto, cabe destacar as relações observadas entre os 

fatores sócio-demográficos e posicionamento ético e jeitinho, que carecem de um estudo mais 

aprofundado. Por exemplo, pessoas da Geração Y (entre 20 e 34 anos) se mostraram menos 

identificadas com as práticas do jeitinho simpático e levemente mais adeptas das práticas do 

jeitinho malandro que as outras faixas etárias. Os que informaram cor preta se mostraram um 

pouco mais relativistas e tiveram maior pontuação nos jeitinhos simpático e malandro. 

Observou-se uma diminuição do idealismo com o aumento da renda, assim como um menor 
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relativismo nos respondentes de alta e média alta renda. Os servidores mais antigos, com 30 

anos ou mais na esfera pública, apresentaram maior relativismo e maior aceitação das práticas 

dos jeitinhos simpático e malandro. Para tais resultados não se vislumbra, por ora, possível 

explicação. 

Quanto aos servidores da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos 

Internacionais – SECINT se apresentarem sensivelmente menos idealistas, é possível inferir 

que seja em decorrência do maior contato desses agentes com culturas internacionais, o que 

dialoga com as conclusões de Forsyth (2019) sobre a tendência de menor coletivismo entre os 

menos idealistas e, ainda, com as conclusões de Chen et al. (2017) quanto a uma divisão nas 

empresas multinacionais instaladas no Brasil, em que a parte relacionada aos negócios 

internacionais se mostraria universalista, e a outra parte doméstica estaria apoiada no tradicional 

jeitinho de fazer negócios.  

Em relação à religião informada pelos respondentes, aqueles sem religião pontuaram 

menos em idealismo, menos em jeitinho simpático e um pouco mais no jeitinho malandro. Por 

outro lado, os evangélicos se mostraram menos relativistas e com menos adesão às práticas do 

jeitinho malandro. Esses resultados corroboram as conclusões de Voegel e Pearson (2016) sobre 

a necessidade de mais estudos sobre o impacto da religiosidade no comportamento ético das 

organizações. 

 

  



 

 

58 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

6.1 Conclusões 

 

 

No campo da Administração Pública, ainda que se busque a centralização, a 

impessoalidade, a hierarquia, o sistema de mérito e a separação entre o público e o privado, 

observa-se que ainda operam comportamentos que comprometem o interesse público. Ao longo 

do século passado, em razão da evolução do pensamento sobre a corrupção, os estudos sobre o 

tema foram organizados, basicamente, sob as perspectivas da modernização e da nova economia 

institucional, materializadas no Brasil pela reforma administrativa do Estado Novo implantada 

por Getúlio Vargas, e com na inclusão da Convenção Interamericana Contra a Corrupção e da 

Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção no ordenamento jurídico do país. 

Como contraponto, a perspectiva recente é de tratamento do enfrentamento das práticas 

desonestas a partir dos conceitos de governança pública. O Decreto nº 9.203/2017 trouxe os 

princípios, as diretrizes e os mecanismos para a o exercício da governança pública de forma a 

orientar os órgãos a instituírem seus programas de integridade. 

Nesse contexto, tendo em vista a importância do estudo da ética para os programas de 

integridade, e, ainda, a identidade cultural nacional refletida no conceito de jeitinho brasileiro, 

o presente estudo teve como objetivo principal analisar as relações entre o posicionamento ético 

e as práticas do jeitinho. 

A tipologia de posicionamento ético é baseada nas principais escolas de pensamento do 

estudo da Ética, e tem por base a ideia de que nossas posturas éticas influenciam o julgamento 

moral que fazemos para decidir sobre uma ação moral ou para avaliar ações praticadas por 

outros. Foram utilizadas duas perspectivas para caracterizar o posicionamento ético: idealismo, 

que representa considerar o bem-estar dos outros como base para ação ética; e relativismo, que 

representa a rejeição ao uso de regras morais universais para decidir sobre como agir 

moralmente.  

Já os estudos sobre o jeitinho brasileiro indicaram duas dimensões explicativas: o jeitinho 

simpático, associado à busca de harmonia nas relações e à criatividade na solução de problemas 

cotidianos; e o jeitinho malandro, associado ao desrespeito a regras para obter vantagem 

pessoal, sejam pequenos desvios até casos mais graves.  
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Tendo o vista o Ministério da Economia ser a entidade patrocinadora deste Mestrado 

Profissional, e, também, considerando os trabalhos realizados no âmbito de seu Programa de 

Integridade, aplicou-se questionário de coleta de dados através dos canais de comunicação 

institucionais. A seleção da amostra, assim, se deu de forma não probabilística por 

conveniência. Foram recebidas 2.049 respostas, das quais ao final restaram 1.086 completas a 

serem utilizadas nas análises estatísticas.  

As hipóteses iniciais desta pesquisa previam relação entre idealismo e jeitinho simpático; 

entre relativismo e jeitinho malandro; inversa entre idealismo e jeitinho malandro; e ausência 

de relação entre relativismo e jeitinho simpático. Todas foram apontadas como válidas por 

análise fatorial e por análise fatorial confirmatória via modelo de equações estruturais.  

Dos resultados obtidos pode-se supor que o posicionamento ético pode ser uma importante 

abordagem a ser trabalhada em ações de conscientização e de treinamento sobre ética nas 

organizações públicas, em cumprimento ao objetivo estabelecido para os programas de 

integridade, qual seja, “de promover a adoção de medidas e ações institucionais destinadas à 

prevenção, à detecção, à punição e à remediação de fraudes e atos de corrupção”. 

De forma geral, enquanto sociedade brasileira, reconhecer as atitudes culturais que se 

mostrem prejudiciais ao indivíduo e à comunidade, e, ao mesmo tempo reforçar as práticas 

positivas do jeitinho que nos fazem singulares podem nos conduzir de forma mais segura rumo 

aos desafios que se apresentam.  

Enfim, cabe encerrar com uma questão abordada por Torres et al (2015) sobre a perenidade 

de nossos traços culturais: 

Ao contrário da ideia levada por alguns autores como Guerreiro Ramos (Barbosa, 

2006) que acreditam que o jeitinho está fadado a desaparecer com mais 

industrialização e desenvolvimento, ele tem perseverado nos maiores períodos de 

industrialização e desenvolvimento e mostrou que provavelmente continuará a 

desempenhar um papel central na sociedade brasileira como instrumento de 

tratamento igualitário e identidade social nos anos seguintes. 

 

 

6.2 Limitações do estudo sugestões para trabalhos futuros 

 

 

Por oportunidade e conveniência a pesquisa se deu com servidores públicos do Ministério 

da Economia. Embora com grande número de respondentes que permitiu abranger certa 

diversidade socioeconômica, o perfil da amostra foi em maioria composto por brancos, de alto 

poder aquisitivo e formação superior.  Nesse sentido, caberia aplicação dos instrumentos de 
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medida utilizados em outras amostras que representem de forma mais abrangente a população 

brasileira.  

Também, o escopo da pesquisa não incluiu análise estatística da influência de outros 

fatores, embora medidos, como sexo, idade, renda, religião, etc. A estatística descritiva permitiu 

identificar algumas questões que podem ser verificadas.  

Em relação à religiosidade, assim como indica o referencial teórico, pode-se abordar a 

influência da efetiva prática religiosa tanto no posicionamento ético como nas práticas do 

jeitinho. 

Por fim, os dados coletados contêm uma riqueza de informações que podem ser melhor 

analisadas, como por exemplo a decomposição fatorial dos constructos de forma a compreender 

melhor a estrutura subjacente das medidas. Além disso, uma análise exploratória pode 

identificar novas relações ou explicar melhor outras já identificadas. 
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