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“A globalização das finanças, dos intercâmbios 
comerciais, da informação e da cultura está 
transformando profundamente o nosso modo de 
conceber economia e sociedade. Ao mesmo tempo, a 
homogeneização produzida pela chamada 
‘macdonaldização’, está provocando uma reação, um 
outro processo simétrico: a localização, isto é, a 
tendência de se redescobrirem valores e culturas 
locais, raízes, símbolos, de se redescobrir a ética, a 
dimensão  comunitária” (LUIGINO BRUNI, 2002).  
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RESUMO 
 

Num mundo em que as empresas procuram competir numa escala global, as estratégias de 

posicionamento as direcionam a ultrapassar os limites geográficos do país sede, buscando 

outros mercados, como forma de se manterem competitivas globalmente. Nessas condições 

torna-se crucial o papel desempenhado por seus gestores, expostos a contextos econômicos, 

políticos, sociais e culturais diferentes e que enfrentam a tarefa de gerir empreendimentos 

como um desafio, provavelmente maior do que no país de origem.   

Esta dissertação procura examinar como dirigentes brasileiros expatriados percebem a 

influência de fatores culturais locais em seus processos decisórios, considerando que eles 

carregam consigo uma forma de interpretar e de agir a partir de pressupostos culturais do país 

de origem, podendo, dessa forma, ser impactados pela cultura de outros países. 

Pretende-se com esta pesquisa coletar material empírico que forneça pistas e permita avançar 

nos estudos que relacionem processo decisório e cultura local, através do estudo de caso de 

uma empresa de energia estatal brasileira e suas subsidiárias em países da América do Sul, 

esperando-se que tal estudo possa contribuir, de alguma forma, para uma melhor compreensão 

dessa problemática acentuada nas últimas décadas. Considerando também que a grande 

maioria do material teórico e empírico sobre este assunto é oriunda de países desenvolvidos 

ocidentais e, desta forma, limitados culturalmente (culture-bounded), espera-se estimular uma 

maior produção de estudos e pesquisas aplicados à realidade latino-americana, particularmente 

do Brasil.     
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ABSTRACT 

 

In a world where the companies are trying to compete on a global scale, the positioning 

strategies direct them to go beyond the geographical boundaries of their base countries, 

seeking for other markets, as a way to keep globally competitive. These conditions make 

crucial the roles performed by their managers, exposed to different contexts, mainly 

economical, political, social and cultural and to face the task to manage enterprises like a 

challenge, probably bigger than the one found on their base countries.   

This speech tries to examine how much expatriated Brazilian managers feel the influence of 

local cultural factors in their decisional processes, taking into consideration that they are 

embedded in their cultural home countries, and they can suffer an impact by the culture of 

other countries.   

With this research it is intended to gather empirical material that will supply clues and allow to 

advance on studies that will make a relationship between decisional process and local culture, 

through a case study in a Brazilian state-owned energy company and its subsidiaries in South 

American countries, hoping that the mentioned studies will somehow contribute to a better 

understanding of the problems that have been stressed in the last decades. Also considering 

that the vast majority of the theoretical and empirical material about this matter has its own 

source on the western developed countries and are, in this way, culture-bounded, we hope to 

increase the production of studies and researches applied to the Latin American reality, mainly 

the Brazilian one. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização do problema 

A globalização e seus efeitos sobre organizações, povos e países são hoje uma realidade. O jogo 

da competição empresarial tornou-se global, afetando organizações públicas ou privadas, mesmo 

que a organização atue somente dentro de um determinado território. Nesse contexto, acelerado 

nas últimas décadas por processos de fusão, aquisição e alianças, as organizações buscam formas 

de ampliar seu potencial de crescimento e sobrevivência expandindo-se além de suas fronteiras.  

A cultura ocidental, que assentou seus fundamentos sobre os paradigmas da eficiência e da 

previsibilidade, tem desenvolvido formas de gestão, como, por exemplo, a burocracia, visando 

reduzir as incertezas e lidar com a complexidade, tendo como fim a maximização de resultados 

econômicos.  Paradoxalmente, com o aumento da competitividade, acelerado pela globalização, 

houve um aumento acentuado nas incertezas e na complexidade da gestão empresarial. Nesse 

ambiente de turbulências, a partir da década de 70, as organizações e os teóricos da administração 

passaram, com maior ênfase, a interessar-se pela cultura e pelo seu poder de influenciar o sucesso 

ou fracasso das organizações. 

Fato importante e que ampliou essa consciência do poder da cultura foi o despontar do Japão 

como líder industrial e econômico. Esse país, arrasado após a segunda guerra mundial, com uma 

economia dependente de recursos importados, conseguiu construir um império tornando-se a 

segunda potência mundial.  A partir desta constatação, muitos teóricos passaram a se interessar 

pela cultura e pelo seu impacto na vida organizacional (MORGAN, 1996). 

Mas o que vem a ser cultura? Estudiosos de várias áreas e consultores têm procurado trabalhar 

esse conceito, tornando a metáfora cultural muito utilizada no estudo das organizações, mas sem 

conseguir apresentar uma explicação uniforme, ou sequer aproximativa. Pelo contrário, hoje 

muitas situações que não conseguem ser explicadas são atribuídas à cultura, porém de uma forma 

difusa e inespecífica. Mesmo dentro da academia o assunto cultura por vezes é visto com 

ceticismo e desconfiança, visto que seu objeto de estudo parece ambíguo. Por outro lado, 

pesquisadores e estudiosos estão imersos em seu ambiente, podendo apresentar um viés cultural, 

dificultando, dessa forma, uma postura mais crítica e aberta a outras visões de mundo. 
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Em que pese as diferentes abordagens teóricas não há como se negar uma maior aproximação 

entre nações, com um incremento acentuado de relações comerciais, culturais e de negócios, o 

que ajuda a explicar o crescente interesse pela diversidade cultural. Graham et al. (1994) afirmam 

que o aumento do intercâmbio entre países tem estimulado os negociadores a considerarem as 

diferenças culturais no processo decisório envolvendo negociações. Os autores discutem estudos 

que apontam uma falta de conhecimento das características culturais como um dos principais 

fatores que têm levado empresas americanas à falência. 

Barros (2003: p. 23) afirma que “[...]a empresa é um espaço sóciocultural. A cultura nacional é 

um dos pilares da cultura organizacional. Obviamente não é o único”.    

Hofstede (1980) argumenta que a programação cultural se inicia no ambiente familiar, se amplia 

na escola e no ambiente de trabalho.  O comportamento dos gestores de uma organização tem a 

ver, dentre outros aspectos, com suas competências, seus condicionamentos culturais, com o 

comportamento de seus subordinados e com outros fatores contextuais. Em situações onde 

gerentes expatriados tenham subordinados locais, com valores e representações típicos daquela 

cultura, existe a possibilidade de ocorrerem conflitos culturais, independente de serem ou não  

manifestados.  

Estudar a cultura significa enfrentar vários questionamentos: “A cultura nacional tem, de fato, 

importância para o estudo dos ambientes organizacionais ou é sobrevalorizada? Ela é uma 

variável organizacional ou subjaz ao próprio contexto da organização?” Na medida em que se 

possa tornar mais claro e compreensível o impacto da cultura nacional na organização a teoria 

administrativa poderá melhor orientar os gestores na gestão de empreendimentos, principalmente 

em contextos diferentes. 

Visando trazer uma contribuição para melhor entendimento do assunto esta pesquisa procura 

estudar como a cultura nacional interfere no processo de gestão de gerentes expatriados 

brasileiros. Para se analisar o impacto da cultura na gestão foi escolhido o processo decisório, 

tendo em vista sua importância para a organização. Estudos demonstram a importância das 

decisões chaves para a performance de organizações complexas; gerentes são cobrados para a 

tomada de decisões rápidas e de qualidade, e gastam a maior parte de seu tempo em processos 

decisórios; além disto, o uso de decisões subentende o exercício de poder nas organizações. 
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“[...]Simon sugeriu que “administrar” e “tomada de decisões” são praticamente sinônimos 

(MILLER et al., 1996, p.283).   

Organizações modernas necessitam tomar decisões de maneira efetiva. Além dos modelos 

racionais de tomada de decisão, frutos do paradigma funcionalista, diversos autores estudam a 

decisão do ponto de vista político, que abre espaço para o aspecto “subterrâneo” das decisões, no 

qual a organização é vista como uma arena com grupos em conflitos lutando por posições de 

poder (MILLER et al., 1996).  

Outro aspecto não menos importante a considerar é que a grande maioria dos trabalhos sobre o 

tema é oriunda de autores provenientes da cultura ocidental do hemisfério norte, que carregam, 

provavelmente, um viés típico de sua leitura do mundo. Comparando pesquisas realizadas em 

países europeus podem se encontrar diferenças de comportamento, como, por exemplo, entre 

ingleses, suecos e americanos. É provável que essas diferenças sejam ainda maiores em outros 

povos e culturas. “Embora não disponhamos de evidências diretas, pode-se inferir que culturas 

não ocidentais e que não estão no hemisfério norte podem ter grande importância para o aumento 

do conhecimento sobre processos decisórios, segundo as predições de Lachman et al. (1994) a 

respeito dos referenciais das culturas” (MILLER et al., 1996, p.305).  

Esta pesquisa procura abordar essa problemática, através de um estudo de caso com gerentes 

brasileiros que ocupam ou ocuparam postos estratégicos em subsidiárias de uma empresa estatal 

brasileira de energia, sediadas na Argentina, Bolívia e Colômbia. A pedido da empresa sua 

identidade, bem como das suas Unidades de Negócios serão preservadas. Assim, utilizaremos os 

seguintes nomes para identificá-las: 

• HOLDING – empresa 

• SAR – Subsidiária da Argentina 

• SBOL – Subsidiária da Bolívia 

• SCOL – Subsidiária da Colômbia 
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1.1.1 Características da empresa pesquisada. 

A Holding é uma empresa brasileira estatal operando há anos no país e que mantinha no exterior 

uma única subsidiária para pesquisar novos negócios e parcerias tendo como base ampliar seu 

“core-business”. Com o aumento da competitividade e a abertura do país para empresas 

estrangeiras houve uma mudança estratégica visando ampliar participação, principalmente em 

países da América do Sul. Iniciou-se então, a partir do final da década de 90, uma expansão com 

a criação ou ampliação de subsidiárias no exterior mediante, principalmente, processos de 

aquisição. 

Embora a Holding possua subsidiárias em outros países, optou-se por estudar as três citadas, 

tendo em vista serem unidades complexas, com processos decisórios também complexos e que, 

de acordo com os estudos de Hofstede, se encontram num único cluster, o dos países latinos, 

posicionados muito próximos nas dimensões pesquisadas pelo autor (HOFSTEDE, 1980). 

1.2 Justificativa e finalidade 

Porque estudar o impacto da cultura nos processos decisórios? Alguns autores como, por 

exemplo, Mintzberg e Waters (1990) julgam que o conceito de decisão tornou-se inútil, pois 

atrapalha o entendimento dos processos organizacionais e não ajuda no entendimento das 

estratégias organizacionais. Argumentam que numa organização ocorrem ações sem que tenha 

havido decisão; argumentam também que mudanças ocorrem de uma forma incerta, mediante 

processos ambíguos e que são reformulados diversas vezes por circunstâncias alheias ao 

conhecimento ou vontade dos decisores (MINTZBERG e WATERS, 1990, apud MILLER et al., 

1996). Outros autores concordam em parte com este argumento, porém afirmam que a utilidade 

do conceito de decisão supera suas limitações (BUTLER, 1990; PETTIGREW, 1990, apud 

MILLER et al., 1996). 

Na teoria são encontrados níveis de análise diferentes como, de um lado, análise de decisões 

individuais através de estratégias planejadas ou emergentes e, por outro lado, análise dos padrões 

simbólicos e das “leituras” que os indivíduos fazem em um espaço social, que determinam como 
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e porque agiram de uma certa forma (CLEGG, 1975; GOFFMAN, 1982 apud MILLER et al, 

1996).  

Embora seja inegável o papel dos padrões de interpretação simbólica Child (1972) sustenta que, 

mesmo nesse nível de análise, o gestor pode escolher. Dessa forma, parece inevitável a discussão 

determinismo ou voluntarismo. A conclusão que se pode chegar é que mais pesquisa é necessária 

(CHILD, 1972 apud MILLER et al., 1996). 

Miller et al. (1996) demonstram como a grande maioria dos estudos e pesquisas sobre o processo 

decisório está impregnada de uma visão de mundo ocidental, o que levanta dúvidas se tais 

resultados se aplicam a outros países. Becker comenta: “[...] muito poucos estudos têm 

investigado a influência da cultura sobre o processo decisório, e, como concluem os autores, 

muita pesquisa ainda deverá ser realizada” (BECKER, 2004, p.312, apud  MILLER et al., 1996). 

O autor ainda questiona se existiria um padrão de processo decisório tipicamente brasileiro ou 

latino-americano ou ainda de países em desenvolvimento. 

Barros & Prates (1996) em seu livro “O estilo brasileiro de administrar” escreveram um capítulo 

específico sobre o processo decisório brasileiro, onde procuram pontos em comum na prática 

decisória de gestores brasileiros.   

Feitas estas considerações, parece oportuno e estimulante analisar estes temas, a partir da 

influência da cultura nacional em países sul-americanos. Constata-se que quase não existe 

literatura que aborde esta problemática, do ponto de vista de multinacionais brasileiras, e, 

conseqüentemente, não há uma base teórica que sustente uma formulação de hipóteses sobre o 

tema. 

Desta forma, a finalidade deste estudo é descobrir e analisar como os gestores brasileiros 

expatriados são, na sua percepção, influenciados pela cultura local em seus processos de 

elaboração de decisões (decision-making). O objetivo maior desta dissertação é produzir material 

empírico capaz de levantar hipóteses sobre a relação entre cultura e processo decisório. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo geral 

Compreender o impacto da cultura nacional no processo decisório dos gerentes expatriados 

brasileiros, de acordo com a sua percepção, quando de sua ação no exterior. 

1.3.2 Objetivos intermediários 

a) Identificar como os gestores do nível estratégico das três subsidiárias percebem a influência 

da cultura nacional em seu processo decisório. 

b) Identificar se essas diferenças culturais afetam, de algum modo, o processo decisório dos 

gestores e como ocorre essa mudança. 

c) Analisar similaridades e diferenças percebidas nas culturas das três subsidiárias, de acordo 

com a percepção desses gestores.  

d) Identificar categorias de análise e hipóteses que permitam estudos posteriores sobre a 

temática escolhida. 

e) Produzir material empírico que possa melhorar os processos de designação e capacitação de 

gerentes expatriados brasileiros. 

1.4 Questões a serem respondidas 

Com base nos objetivos estabelecidos podemos formular algumas perguntas que nos ajudem a 

atingi-los. A primeira pergunta é a que guia a nossa investigação: 

1ª. Que hipóteses podem nos ajudar a estabelecer uma relação entre a cultura nacional e o 

processo decisório? 

As demais perguntas ajudam-nos a responder à primeira, bem como nos permitem atingir os 

outros objetivos: 

2ª. Que dimensões ou categorias são importantes para compreender a influência da cultura no 

processo decisório? 

3ª. As dimensões utilizadas por Hofstede (1980) oferecem algum poder explicativo para a 

percepção de cultura dos gerentes expatriados brasileiros? 
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4ª. Como os gerentes de nível estratégico percebem a influência da cultura em seu processo 

decisório? 

5ª. Que diferenças devido à cultura são percebidas nas três subsidiárias? 

6ª. Que recomendações podem ser dadas ao processo de designação e de formação de gerentes 

expatriados brasileiros? 

1.5 Delimitação do estudo 

Esta investigação pretende abordar, à luz dos estudos sobre cultura nacional, cultura 

organizacional, antropologia social, administração e processo decisório, e utilizando análise de 

conteúdo e análise de discurso como métodos de análise, como os gerentes expatriados 

brasileiros percebem as influências da cultura nacional e organizacional em seus processos 

decisórios.   

Dessa forma, este estudo não se propõe a avaliar particularidades do processo decisório, tais 

como, modelos ou nível de autonomia para decisões, entendendo que tais variáveis fogem ao 

objetivo do mesmo. Não se pretende também avaliar a eficácia do processo decisório. 

Com relação à cultura, não se pretende fazer uma leitura da cultura nacional, nem organizacional 

das subsidiárias. As informações sobre a cultura nacional, tendo como base, principalmente, as 

pesquisas de Hofstede (1980), serão utilizadas para possíveis explicações da percepção dos 

gestores. 

O estudo está limitado às três subsidiárias citadas devido aos motivos apresentados acima. 

1.6 Relevância do Estudo 

Com este estudo pretende-se trazer uma contribuição ao tema, o que poderá mostrar sua 

importância e a necessidade, não só de ampliar sua base teórica, mas de dar uma atenção especial 

ao processo de designação para missões no exterior, bem como, para o processo de formação e 

adaptação de futuros expatriados.  

A pesquisa de Hofstede (1980) foi feita na década de 60 e dentro das subsidiárias de uma 

empresa americana, a IBM. Este estudo pretende se utilizar desse material teórico e verificar seu 
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poder de explicação das diferenças encontradas. Não há intenção de validá-lo, pois para isto seria 

necessária uma pesquisa que abrangesse muitos países. Acreditamos, porém, que seus resultados 

poderiam servir para uma análise aprofundada da questão da cultura nacional, no que se refere a 

sua influência no processo decisório da alta gestão. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O estudo da administração, especificamente do papel desempenhado pelos administradores ou 

gestores das organizações, tem sido objeto de inúmeros debates e tendências, muitas vezes 

opostas, nas quais se procuram analisar os paradigmas e variáveis que afetam seu desempenho e 

sua importância para o sucesso ou fracasso de empreendimentos. A globalização e o processo de 

internacionalização tornaram este tema mais agudo ampliando a necessidade de estudos e 

pesquisas neste campo. Percorrendo abordagens teóricas e estudos empíricos escritos por 

estudiosos de diversos campos, numa abordagem interdisciplinar, este capítulo busca colocar em 

relevo as principais teorias que sustentam a pesquisa sobre o tema.  

Por outro lado, o estudo do papel de administradores ou gestores é um tema por demais 

abrangente e complexo para se abordar numa única pesquisa. Desta forma, optou-se por estudar 

uma das questões mais relevantes para o tema, ou seja, o processo decisório vivenciado pelos 

gerentes de alto nível da organização. Para posicionar-se sobre este tema é importante iniciar a 

análise por uma abordagem que estabeleça uma base teórica conceitual, qual seja, o estudo de 

Guerreiro Ramos (1983).  

2.1 Guerreiro Ramos e o “fato administrativo” 

Ramos (1983) através de seu importante livro: “Administração e contexto brasileiro” coloca as 

bases para o estudo da administração contextualizado às características brasileiras. Nos ambientes 

acadêmico e empresarial repletos de publicações das mais variadas tendências e matizes, muitas 

contraditórias, Ramos critica a falta de rigor e de sistematização que forneça ao estudioso bases 

seguras para se abordar um tema que, imerso num ambiente social, não tem merecido a devida 

atenção de parte da sociologia. Ramos entende a sociologia especial da administração como 

“parte da sociologia geral que estuda a realidade social da administração, suas expressões 

exteriormente observáveis como fato, sistema e ação, sua tipologia qualitativa historicamente 

condicionada, seus elementos componentes (aestruturais, estruturais, estruturantes)” (RAMOS, 

1983, p. 3). 
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O autor apresenta sua definição sobre o fato administrativo: 

        

 

Segundo Ramos (1983) o fato administrativo é dinâmico, está em permanente atualização, devido 

à ação dos agentes. Sem esta ação dos agentes, só restam do fato administrativo “elementos 

materiais” e “estatutos mortos”. Esse autor enfatiza o papel da decisão como elemento essencial 

para uma administração que se manifesta mais em hábito do que em ato, ou seja, os agentes têm 

sua ação condicionada a elementos e relações próprios do fato administrativo. Ramos (1983) 

decompõe da seguinte forma o fato administrativo: 

Elementos aestruturais. Estão presentes nas situações administrativas, constituindo-se em algo 

extremamente móvel, matéria amorfa, impondo a necessidade de interferência de um fator 

estruturante que dê estabilidade e funcionalidade adequada aos objetivos da organização. 

Quadro 2.1: Elementos aestruturais do fato administrativo 

Tipo Elementos Característica 

Morfologia 
material do fato 
administrativo 

Instalações de toda a 
espécie: ferramentas, 
máquinas, aparelhos, 
prédios, móveis, matéria-
prima, etc. 

Elementos que só adquirem sentido ou 
funcionalidade a partir do sistema administrativo 
em que se integram. Na perspectiva da 
administração eles têm um papel variável, pois 
concorrem para a instabilidade do processo. 

Força do trabalho 

Conjunto de indivíduos, 
enquanto despojados de 
seus caracteres de 
personalidade e 
considerados como animal 
humano, portador de força 
de trabalho 

Indivíduos que entram nos cálculos contábeis e 
nos custos de produção considerados, 
principalmente, em seus atributos fisiológicos: 
força,  reflexos, inclinações, destrezas e 
habilidades. São considerados quase como 
elementos materiais à disposição. 

Atitudes 
individuais e 
coletivas 

Condutas humanas dotadas 
de sentido e orientadas por 
preferências 

Atitudes derivam de avaliações. Em razão das 
preferências e aversões individuais formam-se na 
empresa grupos, estados mentais, favoráveis e 
desfavoráveis aos objetivos e diretrizes. 

Fonte: compilação do autor com base em Ramos (1983) 

“[o fato administrativo] é um complexo de elementos e de suas relações 
entre si, resultante e condicionante da ação de diferentes pessoas, 
escalonadas em diferentes níveis de decisão, no desempenho de funções 
que limitam e orientam atividades humanas associadas, tendo em vista 
objetivos sistematicamente estabelecidos” (Ramos, 1983, p. 7). 
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Elementos estruturais ou configurativos. São os que dão forma aos elementos aestruturais, 

aglutinam ou combinam, formando com eles um sistema coerente. Podem ser internos ou 

externos à organização. 

Quadro 2.2: Elementos estruturais do fato administrativo 

Tipo Elementos Característica 

Elementos 
configurativos 
internos 

Seu principal elemento é a 
estrutura organizacional 

A estrutura é definida após análise dos meios, 
recursos e objetivos e define quantidade e  
qualidade de pessoal, níveis de autoridade, 
métodos e processos de trabalho. Importante 
também é a mobilização de indivíduos e grupos 
como fatores essenciais aos objetivos da 
organização.  

Elementos 
configurativos 
externos de 
primeiro grau 

Associações, sindicatos, 
classes sociais 

Influenciam a opinião de trabalhadores através de 
padrões de conduta que interferem nos processos 
e resultados do trabalho  

Elemento 
configurativo 
externo de segundo 
grau 

Sociedade global 

A sociedade global pode limitar e, às vezes, anular 
a eficácia de técnicas, processos e métodos de 
trabalho. As empresas refletem características, 
estruturas e tendências da sociedade global. 

Elemento 
configurativo 
externo de terceiro 
grau 

Sociedade mundial 

A sociedade mundial constrange os países a 
cenários de expansão, redução, períodos de crise e 
de cooperação e lutas por posições no concerto 
global. 

Fonte: compilação do autor com base em Ramos (1983) 

Elemento estruturante. Diz respeito basicamente à decisão. O fato administrativo tem um 

caráter móvel e dinâmico que conduz a um estado de permanente reestruturação. As decisões 

possibilitam tornar efetivas as estruturas e integrar os elementos aestruturais, que de outra forma 

se mostrariam anárquicos e desintegradores, entregues á própria sorte.   

Quadro 2.3: Elementos estruturantes do fato administrativo 

Tipo Elementos Característica 

Elemento 
estruturante Decisão 

É o elemento dinâmico, intervencionista que 
articula os elementos aesetruturais e estruturais 
entre si e uns com os outros, assegurando a 
estabilidade e a eficácia da organização. 

Fonte: compilação do autor com base em Ramos (1983) 
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Ramos afirma que numa organização “verifica-se permanente e simultâneo processo de 

desestruturação, estruturação e reestruturação e é a decisão funcionalmente racional que 

possibilita a estabilidade da organização e seu funcionamento minimamente ordenado, segundo 

as expectativas” (RAMOS, 1983, p. 12). 

O conceito de fato administrativo é influenciado tanto pela cultura nacional como pela cultura 

organizacional, na medida em que as decisões “ocorrem num espaço social concreto onde há 

elementos materiais, individuais, atitudes, grupos, classes, sindicatos e influências e pressões da 

sociedade global e da sociedade mundial” (RAMOS, 1983, p. 13). 

Quando se estudam como ocorrem as decisões dentro das organizações forçosamente torna-se 

necessário analisar os agentes responsáveis pelas decisões, ou seja, os gestores. 

2.2 O contexto e a importância da função gerencial 

2.2.1 Administrador, gerente ou gestor? A confusão terminológica e conceitual 

Ao longo do tempo as palavras que designam os dirigentes vêm sofrendo mudanças e não existe 

consenso por parte dos estudiosos sobre a precisão dos termos. Motta (1991) argumenta que os 

termos administrador e gerente têm função análoga e foram utilizados conforme quadro 2.1. 

Quadro 2.4: Uso dos termos administrador e gerente 

TERMO ATRIBUIÇÃO A QUEM RESPONDE 

Administrador Executar decisões emanadas por 
políticos superiores 

Órgãos da administração pública: conselhos, 
assembléias, parlamento. 

 Gerente ou 
executivo 

Executar decisões emanadas por 
superiores 

Diretores, proprietários ou membros do conselho 
de administração de empresas privadas.  

Fonte: elaboração do autor com base em Motta (1991) 

Para Motta (1991) a teoria e a prática administrativa mostraram ser inexistentes as diferenças 

entre administradores, gestores ou executivos de empresas públicas ou privadas, visto que todos 

eles trabalham basicamente com o processo de decisão e estabelecem sentidos de direção para 

suas empresas e instituições. Com o passar do tempo o termo administrador foi se desgastando e 
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hoje se usa mais o termo gerente ou gestor.  Embora o autor considere o termo gestor como 

menos exposto a preconceitos ele usa indistintamente os demais (MOTTA, 1991). 

Quanto à definição do termo gerência Motta argumenta que: 

 

 

 

 

Tendo em vista a ambigüidade da função gerencial certos autores dão menor importância ao 

gestor individualmente, considerando que este se submete à uma estrutura que envolve a 

organização e por ela é controlado. Clegg afirma que: “[...] as formas de agência1 encontram-se 

no centro da análise [da organização] e os agentes não são necessariamente indivíduos” (CLEGG, 

1990). 

Certo que existem condicionamentos estruturais, como já visto em Ramos (1983), porém o gestor 

tem uma margem para discernimento e decisão, que pode levar ao sucesso ou fracasso da 

organização. Dessa forma, uma grande parte de autores considera o gestor como um fator 

fundamental no sucesso de uma organização, tendo em vista seu papel diretivo e mobilizador das 

forças produtivas. A gestão torna-se crítica, tendo em vista o aumento de sua complexidade, suas 

ambigüidades e seu desenvolvimento num mundo cada vez mais ameaçador, face ao aumento da 

competitividade em escala global.  

 

 

                                                
1 Clegg utiliza o termo agência como a capacidade de realização ou de gestão. (CLEGG, 1990) 

A definição da função gerencial, apesar de muitas pesquisas e estudos 
diversos, permanece ainda um tanto ambígua e até mesmo misteriosa para 
muitos dos que tentam se aproximar de seu conteúdo. Ninguém logrou 
caracterizá-la com exatidão; portanto, não se aprendeu a avaliá-la 
corretamente. Dirigentes são nomeados e dispensados como técnicos de 
uma equipe de futebol: permanecem com vitórias e se vão com as 
derrotas. Contudo, não se sabe ainda associar concretamente muitos tipos 
de comportamentos gerenciais a vitórias e derrotas, a despeito de 
progressos já verificados nessa área (MOTTA, 1991) 
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2.2.2 A importância do papel gerencial 

Já na Grécia antiga Aristóteles entendia que para aqueles que exercem uma função executiva faz-

se necessária a sabedoria, a qual deriva do conhecimento e da experiência acumulados. Afirmava 

também que a relação entre direção e trabalho, entre aquele que manda e o que obedece, é regida 

por uma hierarquia derivada do conhecimento e da experiência. Aristóteles enfatizava também a 

busca da justiça no trabalho, para a qual é necessário um tipo de conduta, chamado por ele de 

meio-termo qualitativo. Ele preconizava um equilíbrio entre a razão e os apetites, isto é, os 

impulsos e desejos. Segundo ele nem todos os homens tem a capacidade de governar, pois não se 

mostram capazes de governar seus próprios instintos e emoções (THIRY-CHERQUES, 2003). 

Para Aristóteles é da natureza dos seres humanos se associarem, sendo que a mais importante das 

tarefas é a administração de outros homens, de outros seres dotados de razão. O eixo do 

pensamento aristotélico é de que, sendo a capacidade de raciocinar a essência da humanidade, 

quanto mais elevado o raciocínio exigido, quanto mais especializado e amplo, maior o valor que 

deve ser atribuído à função e ao seu ocupante (THIRY-CHERQUES, 2003). 

Embora inúmeros autores das teorias de administração demonstrem a importância do papel 

gerencial, Hofstede argumenta que uma grande falha dos teóricos que elaboraram as teorias 

clássicas foi apresentarem seus pressupostos como válidos universalmente, visto que “idéias e 

teorias administrativas são exportadas para outros países sem que se considerem os valores do 

contexto nos quais tais idéias foram desenvolvidas” (HOFSTEDE, 2001, p. 374). Barros & Prates 

(1996), com base na pesquisa de Hofstede, afirmam que na cultura brasileira há uma grande 

distância de poder entre líderes e liderados em comparação a outros países, como por exemplo, os 

Estados Unidos. Como conseqüência, as relações e as estruturas de significado de líderes e 

liderados de Brasil e Estados Unidos podem diferir substancialmente, o que recomenda uma 

análise crítica sobre a validade de aplicação das teorias de administração importadas (BARROS 

& PRATES, 1996). 

Poderíamos então questionar: Como o gestor toma decisões? O que facilita ou dificulta seu 

processo decisório? Este será o tópico abordado no próximo capítulo.   
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2.3 O processo decisório (decision-making) 

Antigamente o gerente era visto como um decisor racional, um planejador sistemático e um 

coordenador ou supervisor eficiente das atividades da organização. Suas “palavras de ordem” 

eram eficiência, eficácia e racionalidade. Hoje se tem consciência de que a atividade gerencial 

não é tão racional, lógica e previsível como se imaginava. O gestor costuma ter suas atividades 

diárias repletas de encontros e desencontros, agendas apertadas, informações imprecisas ou 

parciais, pressões que vêm de todas as direções, armadilhas e jogos de poder. Sujeito a todas estas 

situações o gestor precisa, além da competência técnica, apresentar habilidades que o ajudem a 

tomar as decisões necessárias ao crescimento e à sustentabilidade da organização. 

Em que pese a função gerencial ser apresentada muitas vezes como a de um estrategista, ou, 

metaforicamente, como um regente de uma orquestra, em geral, o gestor não consegue se ver 

atuando nessas formas. Para quem olhando “de fora” analisa uma decisão do ponto de vista 

racional e fora do contexto em que ela foi tomada normalmente encontra falhas de gestão. 

Somente quem está na “pele” do gestor perceberá rapidamente que tudo o que apreendeu na 

escola ou em cursos (quando aprendeu...) na prática pode ter um valor apenas parcial. Isto porque 

nenhum curso consegue ensinar os fatores subjetivos e não-controláveis que ocorrem no dia a dia 

de uma organização. 

Motta (1991) afirma que o dirigente é parte do processo decisório organizacional e que seu 

comportamento é influenciado por fatores internos e externos. Valores, lealdades, conflitos e 

jogos de poder, hábitos, práticas e competências da organização, tudo faz parte de um ambiente 

cultural onde, muitas vezes, a autonomia para decisão não é a que se poderia esperar. Em outras 

palavras, nenhum dirigente pode fazer tudo o que quer; ele é condicionado estruturalmente e seu 

poder de ação sofre restrições. Talvez seu maior desafio seja, a partir do conhecimento e da 

interação com o ambiente externo, identificar oportunidades e ameaças e a habilidade de fazer 

convergir as forças dentro da organização para objetivos comuns ou para a estratégia mais 

conveniente à situação. 

 

 Motta (1991) apresenta a seguinte definição de capacidade gerencial: 
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Simon afirma que gestão e elaboração de decisões (decision-making) são praticamente sinônimos 

(SIMON, 1945, apud MILLER, et al., 1997). Simon observa que a elaboração de decisões é o 

coração da administração (SIMON, 1961, apud RAMOS, 1983). Administrar, na visão do autor, 

é por em prática uma estratégia, tanto no nível microssocial como no nível macrossocial; é 

escolher entre alternativas, entre possibilidades objetivas. A qualidade do desempenho do 

administrador, ou gestor, é demonstrada pelo acerto de sua escolha. Ramos, concordando com 

Simon, afirma que administrar é um agir por comparações, tentativas e aproximações. Decidir, 

dessa forma, é um processo e jamais um ato perfeito, encerrado (RAMOS, 1983).  

No que se refere aos pressupostos da decisão, Guerreiro Ramos (1983) destaca três que para ele 

são relevantes: 

• Eficácia. As organizações precisam buscar não só a eficiência, considerada como máxima 

produtividade e lucros, mas manter um mínimo de atitudes positivas em relação aos seus 

vários stakeholders. Este conceito ganhou força nos últimos anos e hoje existe uma 

consciência generalizada, vindo em evidência programas como responsabilidade social, 

respeito ao meio ambiente, retenção e valorização dos empregados, atenção ao cliente, 

etc. 

• Comunicação. É considerado hoje um recurso imprescindível da prática administrativa. É 

também inseparável do processo decisório, tendo um papel relevante na busca por 

harmonizar e estabilizar o equilíbrio entre os diversos stakeholders. 

• Tempo. O autor através de exemplos antropológicos mostra como o tempo é uma 

construção cultural. O tempo influencia ritmos, movimentos e condutas e, dessa forma, 

torna-se fator crucial na análise das decisões administrativas. 

(...) Especialistas em técnicas administrativas são essenciais, mas não 
mais difíceis de se encontrar no mercado de trabalho. Capacidade 
gerencial é mais rara, pois exige habilidades mais complexas: capacidade 
analítica, de julgamento, de decisão e liderança e de enfrentar riscos e 
incertezas. Além do mais, o mundo moderno exige dos dirigentes uma 
grande capacidade de negociação entre interesses e demandas múltiplas e 
de integração de fatores organizacionais cada dia mais ambíguos e 
diversos  (MOTTA, 1991) 
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Quanto ao nível onde a decisão é tomada, o processo decisório se situa num continuum que vai 

desde as decisões operacionais até as estratégicas. Pode ser visto também como uma atividade 

política, permeada por conflitos e jogos de poder, inerentes aos grupos sociais. 

Com relação à capacidade para a tomada de decisão Jaques(1998) argumenta que o êxito 

duradouro e a sobrevivência de uma organização no longo prazo dependem de que possua uma 

organização eficaz e de uma liderança gerencial “accountable”2. 

Algumas definições conceituais importantes no estudo de Jaques: (JAQUES, 1998, p. 60) 

• Trabalho: é o exercício da discricionalidade3, o uso do discernimento e da tomada de 

decisões, dentro de certos limites, ao realizar uma tarefa. É impulsionado pelos valores e 

põem em jogo as habilidades do individuo. Para designar a discricionalidade, o 

discernimento e a tomada de decisões Jaques emprega o termo processamento mental. 

• O processamento mental envolve todos os processos mentais mediante os quais se 

recolhe informação, se seleciona, se joga com ela, se analisa, se consolida, se reorganiza, 

se raciocina e se julga a partir do que ela oferece, se tiram conclusões, se formulam 

planos, se adotam decisões e, finalmente, se toma determinada medida. Em outras 

palavras pressupõe a capacidade intelectual organizativa, bem como a capacidade de 

entrega, isto é, a ação com vistas a um resultado. O nível de alcance do processamento 

mental estabelece a capacidade de trabalho potencial de um indivíduo. 

• Complexidade do pensamento mental: a máxima dimensão e complexidade que uma 

pessoa é capaz de interpretar, modelar e na qual pode funcionar, incluída a quantidade e 

complexidade de informação que deve processar para isto.  

Jaques dá uma grande ênfase à capacidade de discernimento humano, que diante de incertezas e 

de inúmeras alternativas opta por uma delas, escolhendo a melhor opção disponível ou 

conveniente para aquele momento. Se alguém recebe tarefas de maior complexidade que sua 

                                                
2 Foi utilizado o termo em inglês, com o sentido de prestar contas ou de “responder”a uma autoridade superior, visto 
que não existe em português uma palavra que traduza o sentido exato do termo. 
3 O conceito de discricionalidade foi um dos mais importantes desenvolvidos por Jaques. Significa a autonomia, 
sem restrições, para a realização de determinada tarefa, ou seja, o cumprimento depende exclusivamente do 
entendimento, do julgamento e da iniciativa do executante, resguardadas as condições de contorno imputadas à 
execução.   
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capacidade experimentará ansiedade e se sentirá confuso ao longo do tempo, pois a incerteza será 

maior face à quantidade de variáveis que pode manejar. (JAQUES, 1998, p. 80). 

O trabalho de Jaques, fruto de muitos anos de pesquisa empírica, é digno de respeito e admiração. 

Por outro lado, o autor sendo canadense e trabalhando muito em contato com americanos e 

ingleses carrega um viés de autores oriundos desses países, que enxergam o trabalho e as relações 

de uma forma pragmática e voltada para resultados, o que explica um pouco da forma como o 

mesmo aborda suas conclusões (HOFSTEDE, 1991). Podemos, dessa forma, observar algumas 

limitações de seu estudo: 

§ Sua visão de responsabilidade a atribuição de tarefas contempla somente o indivíduo. 

Presume-se que em sociedades mais relacionais, como os povos latinos, isto não 

funcione desta forma, visto que a elaboração de um projeto e sua capacidade de entrega 

muitas vezes não depende de uma pessoa sozinha. Aliás, em certas organizações, o 

sujeito que quiser levar à frente um projeto de forma individual poderá encontrar 

obstáculos intransponíveis à sua realização, necessitando de poder político para levá-lo 

adiante. Embora o autor afirme que sua pesquisa envolveu todos os tipos de países não 

temos condição de avaliar o grau de adequação deste modelo para outras culturas. 

§ Jaques não aceita que pessoas com características de comportamentos diferentes não 

tenham condições de desempenhar determinada tarefa. Entende que estando claro o que 

se espera e do que o individuo será accountable o gerente deverá orientá-lo neste 

sentido. Parece uma postura muito pragmática e positivista, não considerando a 

subjetividade e/ou o grau de dificuldade que certas pessoas têm para executar 

determinadas tarefas.  

§ Outro ponto polêmico é a questão do poder que Jaques parece não dar muita 

importância, visto que ele enxerga o poder como a autoridade decorrente do cargo 

ocupado e legitimada pela competência percebida pelos demais. O autor aparenta ver o 

poder de uma forma asséptica, ou seja, descontaminado de interesses e conflitos 

pessoais. 
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§ Em que pese notar-se no estudo de Jaques elementos que são essenciais ao projeto de 

uma boa organização, um aspecto que não é realçado no seu trabalho é o valor da 

dimensão simbólica da organização. Seu estudo parece estar mais alinhado com a teoria 

clássica da administração, voltada para a dimensão formal e funcional da organização. 

2.3.1 Correntes de pensamento sobre a Tomada de Decisão 

Miller et al., (1996) apresentam as principais correntes de pensamento sobre o processo de 

tomada de decisões: 

1) Racionalidade gerencial em decision-making. 

Tem como premissa o pensamento econômico neoclássico para o qual se chega à decisão 

através de um processo passo-a-passo linear e lógico. Esta visão representa um paradigma do 

pensamento funcionalista. A filosofia desta visão é maximizar as recompensas e minimizar os 

custos para todos os envolvidos. 

2) Racionalidade limitada.  

As limitações da abordagem racional foram demonstradas por outros autores como Simon, 

que afirmou que dada a complexidade das organizações e a capacidade limitada dos agentes 

estes não teriam condições de elaborar decisões sob condições de perfeita racionalidade e 

partiriam para uma solução “satisfatória”. Simon afirma ainda que decisões rotineiras podem 

ser tomadas de modo relativamente simples e as chama de “programadas” (SIMON, 1960, 

apud MILLER et al., 1996). 

Decisões programadas são tomadas, geralmente, nos níveis operacionais. Já as decisões não 

programadas são aquelas não familiares, para as quais não há um padrão, representando um 

desafio para os gestores, principalmente dos níveis estratégicos. Cyert e March (1963) 

argumentam que em situações de complexidade os gestores podem partir para a solução de 

um problema imediato, ao invés de considerarem o conjunto de informações disponíveis, com 

uma visão mais global e estratégica (CYERT e MARCH, 1963, apud MILLER et al., 1996).    

3) Decision-making como representação de poder. 



 

 

20

Muitos autores sustentam que o processo decisório pode ser visto como um jogo de poder no 

qual competem os interesses de grupos distintos pelo controle de recursos que são escassos. 

Os detentores de poder podem direcionar as decisões agindo de acordo com seus interesses ou 

para bloquear os interesses de outros. Dessa forma, o processo é normalmente caracterizado 

por várias formas de barganha. Pfeffer e Salancik (1978), em sua perspectiva da dependência 

de recursos, exploram como partes da organização ganham poder como resultado de sua 

habilidade para controlar o acesso a esses recursos (PFEFFER e SALANCIK, 1978, apud 

MILLER et al., 1996). Outros autores como Hickson et al (1971) afirmam que é a expertise, 

ao invés dos recursos, que subjaz à teoria das contingências estratégicas.  Também a 

habilidade de lidar com incertezas confere uma base importante de poder na organização.  

Bachrach e Baratz (1962) defendem outro ângulo no qual afirmam que as “não-decisões” têm 

um papel tão ou mais importante que as decisões, pois se trata de uma forma usual de decidir 

sobre certos problemas. De qualquer forma, é evidente que a parte visível das decisões é 

apenas parcial, pois existem motivos e interesses não revelados (BACHRACH e BARATZ, 

1962, apud MILLER et al., 1996). Outros autores questionam como investigar a existência de 

não-decisões, ao que Bachrach e Baratz alegam que as não-decisões têm raízes em 

comportamentos observáveis, que na prática revelam-se de difícil investigação.   

Lukes (1974) vai além desta posição e desenvolve uma outra face do poder. Para ele uma 

forma mais efetiva de exercer o poder é através da modelagem de visões e crenças, nos quais 

se evita o conhecimento do conflito através do não reconhecimento dos interesses alheios. 

Difunde-se uma visão de que os interesses são partilhados, evitando-se o conflito. Esta visão 

aproxima-se do conceito de Marx pelo qual os interesses do proletariado são manipulados 

pelas instituições dominantes. Giddens (1990) afirma que as ações corporativas são dadas 

como certas (taken-for-granted) e consideradas inquestionáveis (MILLER et al., 1996). 

Dessa forma, a tomada de decisões (decision-making) está muito distante de uma lógica de 

análise, avaliação e escolha de alternativas. Ao invés o processo de decision-making 

encontra-se no centro de maquinações políticas e intrigas, a verdadeira natureza que não é 

totalmente reconhecida, mesmo por aqueles envolvidos. 
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Alguns teóricos elaboraram a Teoria da Organização Radical, pela qual se reconhece que a 

natureza das relações econômicas deve produzir conflitos de classes devido à sua natureza de 

exploração. (BURRELL e MORGAN, 1993, apud MILLER et al., 1996). 

O conceito de poder apresenta dificuldades metodológicas: Como caracterizar 

conceitualmente o poder e como estudá-lo? Se o uso do poder é dissimulado, como pode ser 

medido? A questão do poder torna-se então importante para a compreensão do processo 

decisório e será abordada  no capitulo 2.4. 

4) Processos anárquicos: estratégias e “latas de lixo” (garbage-cans) 

Esta perspectiva considera tanto os modelos racionais como os políticos inadequados para 

explicar os processos decisórios, principalmente em organizações complexas, onde parece 

predominar uma certa “anarquia organizada”. Neste tipo de organização as pessoas não 

compreendem totalmente os processos; as ações e decisões ocorrem de forma não estruturada 

sendo, muitas vezes, atropeladas por outras decisões e ações. Nessas situações, os 

componentes de uma decisão: problemas, soluções, participantes e situação de escolha são 

colocados na garbage-can de uma maneira aparentemente desorganizada, enquanto aguardam 

uma oportunidade em que se combinem e ofereçam uma resposta para uma dada situação e 

então ocorre a decisão (COHEN et al., 1972, WEICK, 1976, apud MILLER et al., 1996). 

Esta corrente encontra seus fundamentos nas teorias do caos e da complexidade e tem um 

papel secundário nas teorias que procuram explicar as organizações, mas representa uma 

perspectiva que tem seus defensores.   

Do confronto das abordagens acima pode-se deduzir que o mito da decisão linear, num processo 

seqüencial é utópico. Segundo Mintzberg (1976) decisões são tomadas de forma incremental com 

períodos de reciclagem, interação e reformulação. Ela se dá através uma série de pequenos passos 

ao invés de atingir e implementar a solução completa de uma só vez. Como os pequenos passos 

não diferem muito do que está sendo feito é mais fácil ganhar o comprometimento dos 

stakeholders. Além disto é mais fácil reverter a decisão, caso seja necessário.  
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Os críticos desta teoria argumentam que se a situação exige uma mudança drástica a teoria não 

atende a necessidade. Lindblom (1959) contra-argumenta que mudanças radicais podem ser 

tomadas de uma só vez ou através de pequenos passos. Este último tipo encontra menor 

resistência. Outros autores de estratégia como Quinn (1978, 1980) e Mintzberg (1976) 

argumentam a favor da estratégia incrementalista que melhor se adapta ao processo dinâmico das 

organizações (MILLER et al., 1996). 

2.3.2 Gestores e estratégia 

Analisando um texto de Richard Whipp (1996), Machado-da-Silva afirma que embora existam 

várias linhas de pensamento sobre estratégia organizacional, é evidente o predomínio do 

pressuposto racional-instrumental. “Mesmo em estudos de base mais analítica, a característica 

norteadora é a prescrição da ação gerencial, via expectativas racionais, em direção à maior 

competitividade empresarial” (MACHADO-DA-SILVA, 2004, p. 252).  

Em oposição a essa abordagem situa-se a perspectiva interpretativa, na qual, a partir de esquemas 

interpretativos, com base num referencial simbólico, a organização é vista em termos de padrões 

em contínua representação. O autor afirma que, dada a crescente complexidade organizacional, o 

papel fundamental da liderança deve ser interpretativo, procurando atribuir e difundir 

significados para a organização e para o ambiente. 

Tal visão se alinha perfeitamente à abordagem de Morgan e Smircich (1996) que mostra o líder 

como aquele que, através de discursos e do uso de artefatos simbólicos, procura criar uma leitura 

da realidade coerente para os demais membros da organização (SMIRCICH & MORGAN, apud. 

BERGAMINI & CODA, 1990). 

Apesar de sua importância, são poucos os estudos que utilizam os pressupostos da perspectiva 

interpretativa de maneira sistemática no processo de análise da estratégia. “O entendimento do 

sistema de interpretação de uma organização é elemento-chave que se conecta à estrutura de 

poder subjacente à tomada de decisão estratégica” (MACHADO-DA-SILVA, 2004, p. 252). 

As abordagens acima têm enfoques separados para organização e ambiente. Um outro tipo de 

abordagem, a perspectiva institucional, considera que organização e ambiente possuem um 
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vínculo estreito, em processo de mútua constituição (GIDDENS, 1989, apud MACHADO-DA-

SILVA, 2004). A organização faria então parte de um campo específico, formado por atividades 

padronizadas e articuladas, expressando normas e regras sociais que orientam padrões de 

comportamento. 

Nesta perspectiva o ambiente é considerado como objetivamente dado, porém com diferentes 

leituras dos membros da organização, o que reforça a importância do compartilhamento 

intersubjetivo. O autor reforça então o papel da liderança em conhecer os fatores objetivos e 

subjetivos da organização, em traduzir e disseminar as intenções e caminhos estratégicos para a 

organização, contemplando fatores como a dependência institucional, a inserção sóciocultural da 

estratégia e o nível de discricionariedade na tomada de decisão, entre outros (MACHADO-DA-

SILVA, 2004). 

2.3.3 O processo decisório e a análise econômica 

Embora certos autores relutem, por diversos motivos, em considerar a análise econômica como 

um estudo válido para uma maior compreensão da existência das organizações, não se pode 

deixar de reconhecer que ela tem um papel fundamental, tendo em vista a vinculação forte entre 

empresas, mercado e competição. 

Como visto nos tópicos acima, também na Economia das Organizações persiste o debate da 

racionalidade perfeita ou da racionalidade limitada, existindo diversas abordagens defendendo 

premissas diferentes, embora na base elas tenham em comum um interesse nas organizações e na 

relação entre competição e organizações.  

Para o foco deste trabalho se entende oportuno conhecer a abordagem de Oliver Williamson 

sobre a Teoria dos Custos de Transação (TCT), tendo em vista sua importância para a existência 

das organizações. Uma premissa básica da TCT é de que mercados e hierarquias (firmas) 

oferecem possibilidades ou mecanismos alternativos (mecanismos de governança) para completar 

um conjunto de transações (WILLIAMSON, 1975, apud BARNEY e HESTERLY, 1996). 
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 O autor entende que: 

• Formas de governança de mercado compreendem preços, competição e contratos que 

informem as partes de seus direitos e obrigações. 

• Formas hierárquicas de governança estabelecem agentes que têm como dever informar as 

partes interessadas de direitos e responsabilidades e usam de sua autoridade para resolver 

os conflitos que porventura venham a surgir.  

A TCT se baseia nos pressupostos da racionalidade limitada e no oportunismo. Como existem 

limites para a racionalidade, os contratos não conseguem prever todas as possibilidades de 

conflitos. Por outro lado, Williamson também entende que há um custo para se distinguir atores 

que agem corretamente daqueles que agem de forma oportunística em benefício próprio.  

Williamson (1975) argumenta que se a preocupação fosse somente com os custos mais baixos o 

modelo de governança escolhido seria sempre o mercado, que oferece menores custos de 

transação. Por outro lado, se a preocupação fosse sempre com racionalidade limitada e com o 

oportunismo seriam escolhidas as estruturas hierárquicas de governança (WILLIAMSON, 1975, 

apud BARNEY e HESTERLY, 1996). 

Mais recentemente dois outros fatores são vistos como problemáticos para os atores econômicos: 

• A incerteza, que aumenta muito a complexidade na gestão de empreendimentos e a 

impossibilidade de prever cláusulas que garantam plena eficácia aos contratos, obriga a 

utilização de mecanismos hierárquicos de governança. 

• Os investimentos específicos da transação, que são investimentos tanto em bens tangíveis, 

ativos ou processos, como os intangíveis, por exemplo, conhecimentos e habilidades 

específicos. Consideram-se específicos quando seu valor se justifica para aquela 

transação, não existindo interesse para outras. Quando esses investimentos específicos 

forem elevados aumenta substancialmente o risco de oportunismo de uma das partes, que 

poderia ser diminuído, por exemplo, com a reunião das empresas numa única corporação, 

necessitando de mecanismos hierárquicos para mediar os interesses. 
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A resposta de Williamson a esses problemas é de que a hierarquia é necessária para resolver 

problemas de governança com investimentos específicos em condições de incerteza.  

Algumas críticas são formuladas em relação à TCT: 

• A TCT tem seu foco na minimização de custos ao invés da estratégia, podendo deixar de 

auferir maiores lucros no futuro. 

• Autores argumentam que nem sempre o uso da hierarquia é mais eficiente do que as 

trocas entre organizações sob as condições do mercado. Dow (1987) afirma que mesmo 

quando a autoridade é eficiente para resolver conflitos internos, ela pode ser alvo de abuso 

oportunístico (DOW, 1987, apud BARNEY e HESTERLY, 1996) 

• Uma terceira crítica é de que ela tende a subestimar o papel das forças sociais e culturais 

na atividade econômica (GRANOVETTER, 1985, apud BARNEY e HESTERLY, 1996). 

Em trabalhos mais recentes a TCT tem dedicado maior atenção ao entendimento das 

forças sociais, como a confiança nas transações econômicas (RING e VAN DE VEM, 

1992, apud BARNEY e HESTERLY, 1996). 

Apesar das críticas, as respostas da TCT têm uma influência sobre o porquê da existência das 

firmas, oferecendo novas possibilidades de análise das organizações. Por outro lado, apesar de ser 

uma ferramenta de análise econômica da organização, a TCT dá pouca atenção aos problemas 

intrafirma, acreditando que os mecanismos de governança hierárquicos podem resolvê-los. 

A Teoria da Agência4 procura estabelecer mecanismos para que a governança regule os 

interesses, por vezes conflitantes, entre proprietários e gestores ou no eventual oportunismo dos 

gestores que poderia vir a lesar o interesse dos acionistas, oportunismo que ficou evidente nos 

últimos tempos devido a escândalos em empresas multinacionais. Mais recentemente a Teoria da 

Agência tem procurado mediar conflitos entre os diversos stakeholders interessados numa 

organização. 

E que interesse teriam estes mecanismos de análise econômica para o nosso estudo? Tanto a TCT 

como a Teoria da Agência têm um foco de atuação que impactam diretamente os gestores das 

                                                
4 Teoria que estuda a relação entre acionistas e gerentes e modelos de relacionamento de corporações (principal-
agente). Estudos mais modernos mostram a importância de ampliar a abordagem para outros agentes (stakeholders). 
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organizações e seu processo decisório. Diretores e gerentes executivos são cobrados por 

resultados pelos acionistas ou proprietários, enquanto são cobrados sob outras formas pelos 

diversos atores sociais, internos e externos à organização. Todo este foco de cobranças e 

pressões, muitas vezes inconciliáveis, leva a um acúmulo de tensão no corpo diretivo obrigando a 

usar estratégias para solucionar ou minimizar os conflitos, mantendo os interesses estratégicos da 

organização.  

2.4 A questão do poder 

Que interesse tem a questão do poder para a gestão de organizações? Por um lado, há um manejo 

de recursos que exercem uma grande influência sobre o destino das pessoas; por outro lado, o 

poder ou a autoridade podem se tornar um fim em si mesmo, como descrito por Maquiavel. Wash 

et al., (1981) e Pettigrew (1973) afirmam que a divisão do trabalho concorre para a criação de 

grupos internos de interesse. Na visão da organização como arena política, os objetivos 

organizacionais são na verdade objetivos de indivíduos que têm poder suficiente para impor sua 

vontade a outros. (MOTTA, 1991) 

Quais as diferentes abordagens sobre o poder? Diversos autores concebem o poder como uma 

fonte permanente de conflitos. A classe organizadora e detentora dos meios de poder realiza seus 

próprios interesses, à custa daqueles que constituem a outra parte; dessa forma, a relação de poder 

coloca-se em termos mutuamente excludentes (LUKES, 1993).  

Clegg assemelha suas formulações à de Lukes no sentido de que as práticas disciplinares são as 

relações estruturantes de poder, nas quais o poder é reproduzido mediante o seguimento de regras 

e estruturas, através da ação não intencional dos atores (VIEIRA e MISOCZKY, 2000). 

Dahl (1961) concebe o poder como poder político. Isto permite analisar qualquer sistema político, 

internacional, nacional ou local, em associações e grupos de vários tipos como família, hospital, 

empresas e desenvolvimentos históricos. Para o autor, A tem poder sobre B na medida em que 

obrigue B a fazer algo que de outra forma não faria (VIEIRA e MISOCZKY, 2000). 

Bourdieu (1996 a) argumenta que a ação compõe-se de uma relação de troca entre as estruturas 

objetivas (dos campos sociais) e as estruturas incorporadas (do habitus), isto é, a articulação 
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dialética entre estruturas sociais e mentais. Para este autor o campo de poder é o espaço de 

relações de força entre os agentes dotados de diferentes tipos de capital, envolvidos na dominação 

do campo e cujas lutas se intensificam sempre que o valor relativo dos diferentes tipos de capital 

é posto em questão. Dessa forma, o poder e a sua reprodução são as categorias centrais para 

compreender as relações entre agentes dentro dos campos sociais, bem como as relações de 

interdependência entre os diversos campos sociais, considerados como campo de poder 

(BOURDIEU, 1996 a, apud VIEIRA e MISOCZKY, 2000). 

Weber argumenta que: “Poder significa a probabilidade de impor a própria vontade, dentro de 

uma relação social, ainda contra toda a resistência e qualquer que seja o fundamento dessa 

probabilidade. Por dominação deve-se entender a probabilidade de encontrar obediência a um 

mandato de determinado conteúdo entre pessoas dadas [...]” (WEBER, 1997, p. 43, apud  

VIEIRA e MISOCZKY, 2000). Dessa forma, Weber entende a dominação como um dos mais 

importantes elementos de ação social, mesmo quando não é visível e considera o poder 

econômico como o mais importante instrumento de poder. 

Weber concorda que há diversos tipos de poder, mas considera dois tipos como opostos: a 

dominação em virtude de uma constelação de interesses, como é o caso de uma situação de 

monopólio e a dominação em virtude da autoridade, isto é, o poder de mandar e o de obedecer. 

Dessa forma, Weber entende a autoridade como poder legitimado, como aceitação racional da 

autoridade (WEBER, 1978, in LUKES, 1986). 

Parsons (1963) rejeita a visão do poder de Weber como “altamente seletiva” e servindo para 

elevar um aspecto secundário e derivado do fenômeno central. Parsons é talvez o mais influente 

dos autores que concebem o poder como um fenômeno consensual, ou seja, como a capacidade 

de conjugar esforços tendo em vista a ação. O ator social é um produto do sistema social, sendo a 

existência do poder que o habilita a se tornar um ator no sentido de agência. Dessa forma, todo o 

poder envolve um mandato que dá aos seus detentores alguns direitos e lhes impõe algumas 

obrigações em relação àqueles que lhes estão sujeitos (PARSONS, 1960, apud VIEIRA e 

MISOCZKY, 2000). 

Parsons, dessa forma, não considera o conflito, tendo em vista que o poder é exercido dentro de 

um contexto social marcado pela estabilidade, recorrência, padronização e interação cooperativa, 
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em que normas e obrigações compartilhadas, tanto pelos que detém o poder como pelos demais, 

são mobilizadas pelo exercício de uma autoridade reconhecida (CLEGG, 1990, apud VIEIRA e 

MISOCZKY, 2000). 

Para Giddens (1985) o poder significa a “capacidade transformadora”, a capacidade de intervir 

em um determinado cenário de eventos de forma a alterá-lo. O autor entende que todos os 

sistemas sociais podem ser estudados como incorporando ou expressando modos de dominação. 

Vem em relevo a questão do agente, que é capaz de exibir, de modo consciente, uma gama de 

poderes no sentido de capacidade transformadora. “Um agente deixa de sê-lo se perde a 

capacidade de “fazer a diferença”, isto é, exercer algum tipo de poder” (GIDDENS, 1989, apud 

VIEIRA e MISOCZKY, 2000). Giddens enfatiza, dessa forma, o poder, a ação e a estrutura.  

Em outro foco de análise, Foucault (1999) entende o poder não como uma dominação global e 

centralizada que se pluraliza, se difunde e repercute nos outros setores da vida social de modo 

homogêneo, mas como tendo uma existência própria e formas especificas ao nível mais 

elementar. O autor afirma que o poder não é algo que se detém como uma coisa, como uma 

propriedade que se possui ou não. Foucault apresenta uma idéia polêmica de que não existe de 

um lado os que têm o poder e de outro os que dele estão alijados; ou seja, o poder não existe, o 

que existem são praticas ou relações de poder, significando que o poder se exerce e permeia toda 

a estrutura social (FOUCAULT, 1999). 

A idéia básica de Foucault é de mostrar que as relações de poder não têm como base apenas um 

contrato ou que se destinam à repressão. O autor oferece uma visão positiva do poder ou dos 

micro-poderes dissociada dos termos dominação ou repressão, isto é, o capitalismo não teria se 

estabelecido baseado apenas na repressão. Os aspectos negativos do poder, a dominação e a 

repressão existem, mas talvez não sejam suas faces mais importantes. Foucault procura 

demonstrar o lado produtivo do poder: produz domínios de objetos e rituais de verdade. Seu alvo 

é o corpo humano, não para mutilá-lo ou supliciá-lo, mas para adestrá-lo, aprimorá-lo 

(FOUCAULT, 1999). 

Foucault chama este poder de disciplina ou poder disciplinar. Ele é uma técnica, um dispositivo, 

um mecanismo, um instrumento de poder, são “métodos que permitem o controle minucioso das 

operações do corpo, que asseguram a sujeição constante de suas forças e lhes impõe uma relação 
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de docilidade-utilidade...”. Em suma, fabrica o tipo de homem necessário ao funcionamento e 

manutenção da sociedade industrial, capitalista. Para o autor o corpo só se torna força de trabalho 

quando submetido ao sistema político de dominação característico do poder disciplinar 

(FOUCAULT, 1999). 

As características  básicas do poder disciplinar são: 

• A disciplina é um tipo de organização do espaço. O indivíduo é distribuído em um espaço 

individualizado, classificatório, hierarquizado que o torna capaz de desempenhar funções 

diferentes, segundo as necessidades específicas da mesma. 

• A disciplina é um controle do tempo. A sujeição do corpo ao tempo procura obter o 

máximo de rapidez e eficácia no processo produtivo.  

• A disciplina é uma vigilância contínua, perpétua, ilimitada. Olhar invisível que deve 

impregnar quem é vigiado, de tal modo que este adquira de si mesmo a visão de quem o 

olha. 

• A disciplina implica um registro contínuo do conhecimento. Ao mesmo tempo que exerce 

um poder, produz um saber (FOUCAULT, 1999). 

A questão do poder está no centro do debate sobre a gestão ou os gestores, mas não é um assunto 

que seja debatido abertamente, provavelmente porque toca em interesses pessoais não assumidos 

publicamente. Embora concorde que as questões de poder estão envoltas em situações de disputas 

ou conflitos, visto que alguns autores classificam a organização como uma arena de poder, por 

outro lado, não se pode negar que o poder pode ser usado de forma produtiva. Neste ponto a 

argumentação de Foucault traz bastante luz ao debate. A questão da disciplina e principalmente 

da vigilância hoje é menos visível, porém permanece como fonte de poder e de saber.  

2.5 Os níveis hierárquicos 

Normalmente as organizações são analisadas contemplando diversos níveis hierárquicos. 

Mintzberg (1995) estratifica a organização em cinco partes básicas: a cúpula estratégica, a linha 

intermediária, o núcleo operacional, a tecnoestrutura e a assessoria de apoio (vide Figura 1). Em 

qualquer uma delas ocorre o processo decisório, porém com problemas de natureza diferente.  
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• O Núcleo operacional engloba os operadores que realizam seu trabalho básico relacionado 

diretamente com a produção de bens ou prestação de serviços. Em geral suas operações são 

bastante padronizadas e sua natureza decisória está restrita à superação de obstáculos 

operacionais. Quando não se consegue resolvê-los a decisão sobe de nível. 

• A linha intermediária engloba os gerentes que se situam entre a cúpula estratégica e o núcleo 

operacional. As decisões se relacionam com o controle administrativo e com o 

desdobramento dos objetivos estratégicos da organização. É esperado que esse decisor, a 

partir de uma análise de fatos e dados, diagnostique os problemas de natureza técnica ou 

administrativa e tome providências preventivas ou corretivas visando manter a previsibilidade 

dos processos produtivos. 

• A cúpula estratégica engloba ocupantes de cargos com total responsabilidade pela 

organização, normalmente o principal executivo e os gestores da cúpula. Sua 

responsabilidade é assegurar que a organização cumpra sua missão de maneira eficaz, 

procurando satisfazer as necessidades dos diversos stakeholders5. Seu processo decisório está 

voltado para os caminhos estratégicos e para a identificação de oportunidades ou ameaças, 

internas ou externas à organização.  

• A tecnoestrutura e a assessoria de apoio são os níveis de staff técnico e de apoio 

administrativo não fazendo parte das atividades chave da organização (core-business) 

(MINTZBERG, 1995). 

 Para esta dissertação optou-se por estudar como os problemas de natureza cultural influenciam a 

cúpula estratégica no processo de elaboração de decisões (decision-making). 

 

 

 

 

                                                
5 Públicos de interesse da organização. Em geral são contemplados os acionistas, gerentes, empregados clientes, 
fornecedores e sociedade. 
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Figura 1: As cinco partes básicas da organização. 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptação do autor (MINTZBERG, 1995, p. 19) 

2.6 Cultura nacional e organizacional 

Há muitos anos que os estudiosos se preocupam com este aspecto subjetivo das organizações, e a 

partir da década de 60 ele passa a ter destaque nos trabalhos de consultores de desenvolvimento 

organizacional (DO), porém, é a partir da década de 70 que estudos mais sistemáticos procuram 

analisar o que vem a ser e qual a importância da cultura para um ambiente produtivo. Dos estudos 

realizados há concepções muito diferentes que provocam, às vezes, o descrédito dos menos 

conhecedores do assunto. No ambiente das organizações a cultura organizacional se tornou um 

guarda-chuva onde cabe toda a sorte de desculpas e queixas dos administradores. Tudo que 

ocorre de negativo é atribuído à cultura, que também ninguém sabe dizer exatamente o que é e 

como se lida com ela. Essa “culturalização da realidade”, ou seja, a discussão do aspecto cultural 

nas várias dimensões da organização foi reforçada por dois outros fatores, a saber, a globalização 

e a ascensão econômica japonesa (BARBOSA, 1999). 

Com o crescimento do fenômeno da globalização reforçou-se a idéia de um caminho sem volta 

para uma cultura global. O que se viu posteriormente foi o aparecimento de modos diversos de 

lidar com o global e o local, provocando muitas vezes a perplexidade dos gestores: “porque esta 
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técnica que funciona tão bem na nossa unidade X não apresenta os mesmos resultados em outras 

unidades?”. Da mesma forma o milagre japonês, com sua ênfase em qualidade provocou uma 

febre de modismos e fórmulas milagrosas para aumentar a competitividade. Não há dúvidas de 

que a qualidade é fator fundamental de sobrevivência das organizações, mas como cada povo 

“interpreta” esta realidade e os caminhos para obtê-la variam enormemente.  

Toda esta realidade impacta profundamente os gerentes expatriados obrigando-os a um contato 

com realidades culturais diferentes e dificultando sobremaneira os aspectos da liderança e do 

processo decisório, para o qual necessitam assimilar, muitas vezes de forma empírica, políticas e 

práticas de RH de culturas diversas. Nessa situação o gestor encontra-se imerso em estruturas de 

pensamento diferente das suas, provocando os chamados “choques culturais”, que aumentam o 

desafio e a pressão sobre a gestão. 

 

 

 

 

 

 

Faz-se necessário distinguir entre cultura nacional e cultura organizacional. Barros (2003) adota o 

conceito de cultura nacional como relacionado a valores, sentimentos e crenças compartilhados 

por um grupo de pessoas dentro das fronteiras nacionais ou dos limites regionais (BARROS, 

2003, p. 17). Kluckhohn (1951) afirma que cultura consiste em modos padronizados de pensar, 

sentir e reagir, adquiridos e transmitidos principalmente por símbolos, que constituem as 

conquistas distintivas de grupos humanos, incluindo seu acervo de artefatos. A tradição forma o 

núcleo essencial da cultura (KLUCKHOHN,1951, apud BARROS, 2003).  

Isso implica desenvolver uma sensibilidade para as diferenças culturais, entender 

forças sociais diversas e conflitantes, e operar num contexto social nem sempre 

familiar e muitas vezes “culturalmente” desconfortável. Jamais a mobilidade 

individual foi tão grande nas organizações. As pessoas se expatriam e repatriam 

em proporções nunca vistas. Essa política requer um novo tipo de profissional, o 

global manager, cujo perfil está centrado justamente em características que 

privilegiam o contato e o entendimento intercultural. Procuram-se profissionais 

que tenham facilidade de lidar com a diferença, que falem várias línguas, que 

saibam adaptar-se, que tenham curiosidade intelectual pelo novo, etc.  

(BARBOSA, 1999, p. 124). 
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Quanto à cultura organizacional Hofstede (1990) afirma que ela é basicamente constituída de 

práticas comuns da organização, mas também influenciada por valores da cultura nacional. 

Pettigrew (1979) afirma que rotinas, repertórios e comportamentos são formatados pela cultura 

nacional e pelos fundadores da empresa (PETTIGREW,1979, apud BARROS, 2003). No caso de 

subsidiárias poderíamos também salientar o papel da corporação na consolidação da cultura 

organizacional. 

Existe, dessa forma, uma recorrência na definição de cultura organizacional como sendo um 

conjunto de valores e símbolos compartilhados (SCHEIN, 1985). Em que pese esta premissa, 

podemos encontrar abordagens das mais variadas, tendo num extremo uma perspectiva, chamada 

de mainstream, de inspiração funcionalista e mais ligada aos teóricos da administração, que 

entende que a cultura pode ser diagnosticada, gerenciada, transformada e até criada, dependendo 

de ações desenvolvidas pelos líderes. Vários autores: Pettigrew, Ouchi, Charles Handy, Peters & 

Waterman, Deal & Kennedy, dentre outros, defendem esta corrente, sendo que talvez seu mais 

conhecido defensor seja Edgard Schein (1985), cujos conceitos têm ampla aceitação gerencial 

pela possibilidade de influenciar a cultura e, obviamente, os resultados da organização. 

A concepção de Schein sobre cultura é: 

 

 

 

 

Schein (1985) procura demonstrar a importância de distinguir três níveis ou camadas da cultura: 

• No centro estão os valores básicos, inconscientes, as crenças tidas como certas (taken-for-

granted). 

• No segundo nível estão as normas, valores e regras de comportamento que distinguem 

membros de culturas diferentes. 

[...] o conjunto de pressupostos básicos – inventados, descobertos ou 

desenvolvidos por um determinado grupo ao apreender sobre como lidar 

com os problemas de adaptação externa e integração interna – que 

funcionaram bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados 

para novos membros como a forma correta de perceber, pensar e sentir em 

relação a esses problemas (SCHEIN, 1985, p. 9). 
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• O terceiro nível é composto por artefatos e produtos, mais superficiais e visíveis, tal como 

a linguagem, alimentos, construções, rituais, mitos, lendas e heróis.  

Apesar de muito utilizado por estudiosos das organizações os conceitos de Schein são 

questionados por autores que defendem outro tipo de abordagem. Um dos conceitos fundamentais 

na visão de Schein é o papel da liderança como formador e manipulador da cultura 

organizacional. Critica-se, por exemplo, sua visão pragmática da liderança, influenciada 

certamente por sua própria cultura (americana), na qual o líder é um empreendedor que enfrenta 

todos os obstáculos para provar sua razão, contra tudo e contra todos. Este é um tipo de liderança 

certamente diferente da média do brasileiro, como poderemos ver mais a frente. 

Em que pese seus trabalhos serem criticados por alguns autores, sua argumentação agradou muito 

os administradores, para quem não há um interesse maior em entender a cultura pela cultura, mas 

a forma como os aspectos objetivos e representacionais das organizações se relacionam, o que 

possibilitaria a descoberta ou o aprimoramento de instrumentos de compreensão e intervenção na 

realidade. Parte-se da premissa de que símbolos e valores (dos executivos) compartilhados 

possam levar os empregados a concordar, adotar e comprometer-se com eles, gerando maior 

eficiência e produtividade, num clima de maior satisfação e adesão dos funcionários aos objetivos 

organizacionais. 

Essa tese é questionada pois, ao se aprofundar a análise, poderá se perceber que não existe um 

“alinhamento” automático dos empregados com a administração, apesar da aparente submissão, 

que também pode ser vista como uma característica de nossa cultura, podendo ser encontradas 

formas de resistência. 

 No outro extremo de abordagens sobre cultura está a perspectiva crítica ou sócio-antropólogica, 

na qual seus membros não aceitam a premissa de gerenciamento da cultura. Destacamos, dentre 

outros, Aktouf, Pépin, Chanlat e Dupuis, embora também apresentem divergências entre eles. 

Essa corrente de pensamento teve um período de fertilidade acadêmica localizado na 

Universidade de Chicago, por volta dos anos 60, envolvendo quase todo seu corpo docente, 

incluindo expoentes como Victor Turner, Marshall Sahlins e Terence Turner sob a liderança de 

Clifford Geertz e David Schneider (FISHER, 1985). Desde então Geertz tornou-se, juntamente 

com Lévi-Strauss, um dos mais conhecidos antropólogos do fim do século XX. Sua abordagem 
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parte do pressuposto de que as instituições sociais, os costumes e os atos do cotidiano são 

passíveis de leitura em algum sentido.  

Geertz defende um conceito semiótico de cultura. Baseado na sociologia clássica de Max Weber, 

para quem o homem só é capaz de viver em um mundo que para si seja dotado de sentido, Geertz 

define cultura como uma inextricável teia de significados que os homens tecem em suas 

interações cotidianas, funcionando como um mapa para a ação social. Com base em um 

raciocínio metafórico, Geertz enxerga a cultura como um texto, ou um conjunto de textos, que os 

atores sociais lêem para interpretar o curso dos acontecimentos sociais (GEERTZ, 1989). 

Uma outra abordagem sobre cultura organizacional, que pode ser considerada como intermediária 

entre essas duas correntes, surgiu a partir da década de 60, tendo como pano de fundo uma 

intensificação do processo de internacionalização, através das multinacionais. Nessa época Geert 

Hofstede (1980) conduziu uma pesquisa em todas as unidades de negócios da IBM, na qual 

procurou encontrar semelhanças e diferenças na cultura dos países com base em um conjunto de 

dimensões.  

2.6.1 O estudo de Hofstede 

O trabalho de Hofstede é fruto de uma pesquisa realizada em mais de 50 paises na década de 70 e 

publicada no livro “Culture’s Consequence” em 1980 (Segunda edição em 2001). Nele o autor 

procura criar uma tipologia básica que permita aos estudiosos entender em profundidade a 

questão cultural e de como ela impacta, de forma diferente, os processos de gestão das 

subsidiárias de uma mesma empresa. 

Segundo Hofstede gerir pessoas, em um sentido amplo, consiste na coordenação dos esforços das 

pessoas e no uso de recursos técnicos e econômicos para se obter os fins desejados. Configura-se, 

pois, a administração como uma atividade sócio-técnica, no sentido de que ela implica em lidar 

com pessoas e com recursos não humanos, alem da interação entre ambos. Dentre os aspectos 

sociais desta atividade, destacam-se, principalmente, os aspectos educacionais, políticos e 

culturais. 
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O aspecto cultural é aquele que lida com as formas coletivas de pensar. Hofstede define cultura 

como sendo a programação coletiva da mente que permite a distinção entre grupos. A cultura está 

refletida nos significados que as pessoas atribuem aos vários aspectos da vida, seus valores, como 

definem o que é bom ou ruim, verdadeiro ou falso, suas crenças coletivas e suas percepções 

artísticas quanto ao que consideram bonito ou feio. A cultura proporciona uma representação de 

mundo que faz sentido para quem foi condicionado por ela (HOFSTEDE, 1997). 

É importante entender o conceito de programação coletiva da mente, pois não significa que todos 

numa sociedade estejam programados da mesma forma. Pelo contrário, há enormes diferenças 

entre indivíduos e entre grupos, mas a programação da mente, que Hofstede chama de cultura, 

deveria ser vista como componentes compartilhados coletivamente na mente de indivíduos 

diferentes e ausentes na mente de indivíduos pertencentes a diferentes grupos.  

Hofstede admite que seu conceito de “programação mental coletiva” é semelhante ao conceito 

empregado por Pierre Bourdieu: “Certas condições da existência produzem um “habitus”, um 

sistema de disposições permanentes e transferíveis. Um habitus [...] funciona como base para as 

práticas e imagens [...] que podem ser orquestradas coletivamente sem a necessidade de um 

maestro” (BOURDIEU, 1980, apud HOFSTEDE, 1997, p. 9). Na figura abaixo são apresentados 

os três níveis de programação mental de acordo com Hofstede. 

Figura 2: Três níveis de programação mental humana 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hofstede, 1997, p. 10. 
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Na figura, na base da pirâmide está a natureza humana, que corresponde ao que é comum a todos 

os seres humanos e está impresso no DNA, tais como as necessidades físicas e psicológicas 

básicas. No topo está a personalidade, com as características idiossincráticas do indivíduo, em 

parte herdadas e em parte adquiridas. No centro encontra-se a cultura, com seus valores, práticas 

e costumes apreendidos, específicos e representativos daquela comunidade. 

Gerir pessoas em uma sociedade é muito influenciado pelo contexto cultural, e é praticamente 

impossível coordenar eficazmente a ação de pessoas sem uma compreensão profunda de seus 

valores, crenças e expressões. Nesse sentido administrar é uma atividade simbólica, pois os 

administradores influenciam pessoas através da produção de símbolos que têm um significado 

para elas e as motivam na direção de ações desejadas. 

Outra descoberta interessante de Hofstede é de que a empresa pode ter práticas diferenciadas, 

mas a cultura que permanece subjacente ao individuo é a nacional e, em geral, muito estável. 

O autor afirma que quadros expatriados, ao pretenderem implantar mudanças, terão que negociar 

suas intervenções, e é provável que o sucesso dependa de quanto os envolvidos compreendam as 

razões dos pontos de vista diferentes (HOFSTEDE, 1997). 

Reconhecendo que o entendimento de uma cultura é uma atividade extremamente complexa e 

não pode ser reduzida a poucos elementos, Hofstede criou uma tipologia geral, a partir das 

respostas colhidas através dos questionários que elaborou, para facilitar a interpretação de 

elementos culturais e sua relação com as técnicas e metodologias de gestão. 

2.6.2 A tipologia (dimensões) de Hofstede 

Individualismo x Coletivismo 

Posicionamento cultural que enfatiza, em maior ou menor grau, as necessidades individuais ou do 

grupo. Sob a perspectiva individualista os interesses pessoais estão acima dos interesses do 

grupo, enquanto na perspectiva coletivista o foco de atenção se dirige aos interesses e 

necessidades de familiares, de seu clã ou de seu grupo de interesses, numa demonstração 

inquestionável de lealdade.  
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Distância do poder 

Nesta dimensão se procura compreender como diferentes culturas toleram maior ou menor 

concentração de poder e distanciamento dos comandados em relação aos centros de decisão. Nas 

sociedades onde a distancia do poder é maior se aceita uma ordem hierárquica na qual cada um 

tem seu lugar e não há necessidade de justificativa para isto. 

Nas sociedades onde a distancia do poder é menor os indivíduos lutam por equalização de poder 

e demandam justificativa para desigualdades de poder. A questão fundamental nesta dimensão é 

como a sociedade lida com as diferenças entre indivíduos. Isto tem conseqüências óbvias para a 

forma em que se constroem as instituições e as organizações. 

Aversão por incertezas 

Esta dimensão indica o grau em que os membros de uma sociedade sentem-se desconfortáveis 

com incertezas e ambigüidades. Sociedades com forte aversão à incertezas mantém rígidos 

códigos de crenças e comportamentos tacitamente aceitos e baixa tolerância para pessoas e idéias 

desviantes do padrão. Nessas sociedades o desgaste emocional devido à dificuldade em lidar com 

as incertezas é compensado por uma ordem e previsibilidade da vida em sociedade.  

Sociedades com baixa aversão à incertezas mantém um clima mais relaxado no qual a prática 

conta mais que os princípios e onde os desvios são mais facilmente tolerados. Nelas não há uma 

preocupação maior em controlar o futuro, se aceitando que ele aconteça naturalmente. 

Masculinidade x feminilidade 

Nas sociedades classificadas como masculinas há uma preferência por conquistas, heroísmo, 

assertividade e sucesso material. A competição entre pessoas é vista como positiva e o mais forte 

e melhor deve vencer. Valoriza-se a justiça como recompensa de acordo com o merecimento. 

Nas culturas vistas como femininas a solidariedade entre as pessoas é vista como um valor 

superior; há uma preferência por relacionamentos, modéstia, cuidados pelos mais fracos e pela 

qualidade de vida. A justiça é entendida como uma necessidade de redistribuir a riqueza aos que 

têm menos recursos. 
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O autor esclarece que a diferenciação “masculino x feminino” é relativa: expressa uma freqüência 

relativa de valores que, em principio, estão presentes em ambos os tipos de sociedades. A análise 

deve ser feita de acordo  com as tendências preponderantes. 

Orientação de curto prazo x longo prazo 

Classificação de culturas de acordo com a tendência de sacrificar o bem estar no presente em prol 

do futuro. Esta dimensão esta diretamente vinculada a uma visão religiosa e as concepções de 

tempo de uma determinada sociedade, e quanto de proatividade se espera dos indivíduos ou 

famílias para proverem seu próprio futuro. 

2.6.3 Comparação da cultura nacional entre países  

Apresentamos duas figuras com as posições relativas da cultura de alguns países que servirão de 

base para análise dos resultados da pesquisa. 

Figura 3: Comparação dos índices de Individualismo com Distância de Poder 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptação do autor com base em Hofstede, 2001. 

Quadro 2.5: Legenda das figuras 3 e 4  

EUA Estados Unidos ARG Argentina IRÃ Irã BRA Brasil 
URU Uruguai MEX México AFO África Ocidental COL Colômbia 
VEZ Venezuela EQA Equador     

Fonte: adaptação do autor com base em Hofstede, 2001. 
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Figura 4: Comparação dos índices de Masculinidade com Controle de Incerteza 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptação do autor com base em Hofstede, 2001. 

2.6.4 Críticas à pesquisa de Hofstede  

Apesar de muito utilizada em estudos teóricos e empíricos há controvérsias com relação à 

pesquisa realizada por Hofstede. Alguns autores questionam sua base teórica entendendo que há 

posições discordantes com relação aos conceitos utilizados para cultura, valores, etc. Outros 

autores criticam a metodologia usada para o levantamento dos dados com suas respectivas 

análises e conclusões. 

Fang (2002), por exemplo, afirma que Hofstede utilizou muito os princípios do Confucionismo 

na quinta-dimensão (long-term orientation), não considerando o Taoísmo e o Budismo, tradições 

importantes para a China. Esse autor critica também a interpretação feita por Hofstede aos 

princípios do Confucianismo, polarizados em valores positivos e negativos. Fang argumenta que 

o princípio mais marcante na filosofia chinesa é o Yin-Yang que preconiza variação e harmonia, 

de forma que são encontrados contrastes dependendo de situações, contextos e tempos diferentes, 

sendo esta uma característica do povo chinês. 
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Outro autor, McSweeney (2002) apresenta também argumentos que questionam os achados das 

pesquisas de Hofstede: 

• Hofstede parte da premissa de que profissionais que preenchem a mesma posição 

ocupacional em países diferentes, apresentam diferenças relativas somente à cultura 

nacional, tendo em vista que possuem a mesma cultura organizacional. McSweeney 

argumenta que é uma pretensão julgar que dentro de um mesmo país com inúmeros 

fatores sociais, institucionais e políticos se partilhe uma mesma cultura organizacional. 

• Outro argumento é de que há um abismo entre o micro-local (a unidade pesquisada) e o 

nacional, ou seja, a cultura nacional não é uniforme. Ainda com relação às diferenças 

encontradas intrafirma, Hofstede relativiza dizendo que se trata de ‘média’, ou de 

‘tendência central’. O autor critica o uso da média IBM como uma tendência da média 

nacional, o que seria dizer que a média de cada organização do país segue essa 

tendência, o que não tem sustentação empírica. 

• As respostas diferentes do questionário podem ser devidas a estratificações por 

diferenças de raças, religiões, primeiro idioma, etc. e não por uma diferença nacional. 

• As dimensões de Hofstede expressas por alternativas bipolares não necessariamente 

ocorrem de forma permanente, podendo ambas ocorrer de acordo com a situação, 

argumento também utilizado por Fang (2002). 

• A posição de Hofstede de que os dados específicos de uma empresa multinacional 

possam ser generalizados é uma pressuposição e carece de fundamento. 

Ainda em 2002 Hofstede escreveu um artigo, publicado na Humans Relations, contra-

argumentando o ataque de McSweeney, ao qual se referiu como ‘desnecessariamente abrasivo’. 

Hofstede explica que a segunda edição de Culture’s Consequence responde à maioria das críticas 

apresentadas ao seu trabalho. Hofstede afirma que McSweeney faz críticas à detalhes de sua 

análise, deixando de lado a validação feita na própria IBM e em outras pesquisas às diferenças 

nacionais. Em sua atuação como professor do IMEDE – atual IMD, International Business Schol 

in Lausanne, Suíça - realizou uma pesquisa similar à da IBM com 362 gerentes de 30 países, de 

organizações públicas e privadas validando os resultados anteriores. Argumenta também que 

outras inúmeras pesquisas realizadas por acadêmicos agregam mais validações e contribuições 

para o assunto. 
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Hofstede argumenta também que não existe cultura, valores e dimensões. Todos são construtos 

utilizados para explicar e predizer comportamentos em circunstâncias em que fatores políticos, 

econômicos e institucionais não conseguem explicar. Hofstede rebate ainda a crítica de 

McSweeney sobre sua interpretação de tendência central para os resultados de sua análise, 

argumentando que todos os demais pesquisadores, incluindo Schwartz, Triandis e outros, 

trabalham com a tendência central das respostas obtidas nos surveys individuais. 

McSweeney contra-argumentou esse artigo, na mesma revista Human Relations, afirmando em 

síntese que: 

• Mesmo na segunda edição de seu livro Hofstede não clarifica a maioria das dúvidas 

emitidas. 

• Argumentos de Hofstede desqualificando esse autor mostram arrogância e fuga de um 

debate produtivo. 

• McSweeney rebate a crítica de Hofstede afirmando que leu exaustivamente seus livros e 

que a forma insultuosa de suas respostas demonstram um pesquisador que tem 

dificuldades em rebater de forma fundamentada as críticas recebidas. 

Como podemos constatar, a pesquisa de Hofstede, apesar de respeitada por muitos autores e 

pesquisadores, é passível de críticas tanto aos seus argumentos teóricos quanto às análise 

empíricas efetuadas.  

Diante das críticas, aparentemente bem fundamentadas, feitas ao estudo de Hofstede definiremos 

nossa posição na conclusão, após a análise de campo. Aliás, enfatizamos que não temos a 

pretensão de validar ou refutar seus resultados, mas de verificar se existe alguma forma de 

convergência entre estes e os resultados da nossa pesquisa.  
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2.7 Um modelo de interpretação da cultura brasileira 

Roberto DaMatta em diversos estudos (1979, 1985, 1988) aborda algumas características da 

cultura brasileira. Segundo o autor o sistema social brasileiro possui uma dupla concepção de 

coletividade. Uma é a da nação moderna, dinâmica, uma das maiores economias do mundo 

(situada entre as 15 maiores economias), um país democrático, constituído de um arcabouço de 

leis, instituições e modernas corporações, cujo corpo social é composto de cidadãos iguais 

perante as leis que governam o país. A outra é a idéia da coletividade, um todo do qual os homens 

são simplesmente as partes (DUMONT, 1986, apud DAMATTA, 1988), no qual prevalecem os 

laços imperativos de parentesco e lealdades pessoais, típicos de sociedades personalísticas. O 

autor sugere que “[...]em coletividades como o Brasil, a idéia moderna de nação (com suas 

instituições concomitantes) não substitui as unidades sociais estabelecidas nem destrói a dinâmica 

social tradicional” (DAMATTA, 1988, p. 210). DaMatta, desta forma, elabora toda a sua base 

teórica na capacidade brasileira de conviver, simultaneamente, com dois mundos em choque, ou 

seja nação e sociedade (rua e casa).  

É possível que essa característica possibilite aos gestores brasileiros serem, ao mesmo tempo, 

decisores modernos, familiarizados com as mais modernas práticas de gestão e, por outro lado, 

serem constrangidos pelos laços pessoais, de lealdade e de “familismo”, típicos da sociedade 

brasileira (DAMATTA, 1988). Esta idéia é retomada por Barros e Prates (1996) quando 

demonstram empiricamente que os líderes brasileiros são caracterizados pelos traços da distância 

do poder e pelo personalismo. 

Barros e Prates6 (1996) partem da premissa de que as estruturas e valores da cultura nacionais 

permeiam as organizações e como tal permitem uma análise social e cultural sobre os fenômenos 

administrativos. Guerreiro Ramos (1983) afirma que: “As empresas, qualquer que seja a escala, 

refletem invariavelmente as características, os estados, estágios, conjunturas e a estrutura da 

sociedade na qual estão inseridas” (RAMOS, 1983, apud BARROS e PRATES, 1996, p. 14). 

André Laurent (1989) considera a “cultura nacional como um componente não determinante, mas 

                                                
6 Barros e Prates escreveram o livro – O Estilo Brasileiro de Administrar – no qual procuram formatar um modelo 
sobre o estilo de administrar brasileiro, tendo como base os traços culturais e suas inter-relações. A partir dos 
resultados das pesquisas de Hofstede (1987), de André Laurent (1989) do INSEAD – Business School , França - e de 
suas próprias pesquisas realizadas na Fundação Dom Cabral, os autores criaram um modelo cultural que tem servido 
de referencial para diversos estudos e pesquisas (BARROS E PRATES, 1996). 
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importante na formação da cultura organizacional” (LAURENT, 1989, apud BARROS e 

PRATES, 1996, p. 23). 

O modelo de interpretação da cultura brasileira de Barros e Prates se estrutura em quatro grandes 

subsistemas: o institucional, o pessoal, o dos líderes e o dos liderados conforme a figura abaixo: 

Figura 5: Sistema de ação brasileiro: líderes e liderados 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barros e Prates, 1996, adaptação do autor 

Na figura 5, adaptada de Barros e Prates os subsistemas de líderes e liderados aparecem como 

dois semicírculos. Esta adaptação não pretende criticar os autores, mas ressaltar um aspecto 

importante, ou seja, os dois subsistemas líderes e liderados se inter-relacionam e fazem parte de 

uma única realidade, ou espaço social, como afirma Bourdieu; a leitura e as ações que os 

membros desse espaço social fazem “constrangem” líderes e liderados a assumirem seus papéis e 

scripts previamente definidos (BOURDIEU, 1996). Foram também acrescidas duas setas laterais 

para dar a idéia de dinamicidade na relação líderes e liderados. 

A intersecção dos líderes e dos liderados com o subsistema Institucional propicia o aparecimento 

de dois traços complementares: 

• Concentração de poder para os líderes e espectador para os liderados. 
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A intersecção dos líderes e dos liderados com o subsistema Pessoal gera outros dois traços que 

também se complementam: 

• Personalismo para os líderes e evitar conflito para os liderados. 

A articulação destes quatro traços propiciam o surgimento de outros quatro traços especiais que 

são, em última análise, os que mantém a interação e a continuidade do sistema: o paternalismo, 

a lealdade, o formalismo e a flexibilidade. Completando surge o traço impunidade que se 

comunica com todos e realimenta o sistema. 

Figura 6: Sistema de ação cultural brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Barros e Prates (1996) 
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A partir deste modelo Barros e Prates procuram descrever de que maneira os traços culturais 

influenciam as práticas gerenciais: 

• A concentração de poder coloca nas mãos de uma pessoa, normalmente o gerente de 

topo, os destinos da organização. Aí se revela também o personalismo como traço 

atuante, pois fica claro para os liderados quem manda na empresa. 

• O formalismo é um instrumento utilizado para a busca do controle das incertezas, 

estabilizando as relações dos líderes com os liderados, embora os primeiros, justamente 

pelo traço do personalismo, não se submetem à lei, ou encontram formas de burlá-la ou 

contorná-la. 

• Os traços do paternalismo e da postura de espectador facilitam uma transferência de 

responsabilidades, que ocorre para cima e para baixo. Este tipo de comportamento, por 

exemplo, dificulta a adoção de um modelo de responsabilidades e de accountability, de 

acordo com o sistema criado por Elliot Jaques (1998). 

• O formalismo se constata no grande número de normas que, ao invés de espelhar 

comportamentos reais, procuram corrigir abusos nas relações pessoais. Como exemplo, 

quanto mais normas são criadas para corrigir clientelismo e nepotismo esses fenômenos 

mais aparecem. 

• O traço de evitar conflitos está presente nas relações entre líderes e liderados; nas 

reuniões está presente o simbolismo de um acontecimento social, onde se procuram 

preservar as relações e a harmonia. 

• A conquista e a manutenção do poder exercem maior atrativo sobre os líderes do que o 

desafio de atingir objetivos e resultados.  

• Os traços do paternalismo e da lealdade pessoal padronizam relações que acompanham 

a tradição familiar; o líder protege os liderados e esses assumem deveres morais para com 

o líder. 

• A distância do poder entre líderes e liderados transparece quando “a participação parece 

ser muito mais no sentido de ser comunicado das decisões do que participar em sua 

formulação e, conseqüentemente, assumir os riscos e as necessidades inerentes” 

(BARROS e PRATES, 1996, p. 89). 
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•  No Brasil os gerentes e empregados aceitam claramente a existência dos que mandam e 

dos que obedecem. Este traço dificulta muito, por exemplo, a implantação de equipes de 

autogestão, pois os empregados apresentam a tendência de querer um chefe ou supervisor 

que assuma as decisões. 

• O traço de procurar evitar conflitos estimula a busca de soluções criativas para contornar 

restrições técnicas ou normativas. 

• O traço brasileiro da impunidade e a falta de igualdade no tratamento dos ineficientes e 

desviantes, aliados à ausência de premiação aos eficientes, tendem a gerar um clima de 

baixa motivação e de grande permissividade nas organizações (BARROS e PRATES, 

1996, p. 102). 

Quanto ao processo decisório os autores, através de suas pesquisas, demonstram que: 

• Devido aos traços de concentração de poder e personalismo os gestores precisam 

demonstrar que têm respostas precisas, com relação ao trabalho, para as dúvidas de seus 

subordinados. 

• A expectativa dos liderados é de que os líderes exerçam sua liderança de forma 

autocrática, embora este indício pareça estar se revertendo no Brasil. 

• O gestor brasileiro não gosta de orientar seus liderados com normas e procedimentos 

detalhados, o que parece coerente com o traço personalista, pois lhe permite ser mais 

flexível e dar sua interpretação pessoal nas decisões. 

• No Brasil, em geral, as reuniões têm o simbolismo de um acontecimento social em que as 

relações devem ser preservadas, de forma que as decisões são tomadas em outro local e 

momento. 

•  A maioria dos executivos parece mais motivada pelo poder do que pelos resultados. 

2.8 O impacto da internacionalização no processo de gestão  

Neste tópico pretendemos demonstrar como o processo de internacionalização traz maior 

complexidade à gestão, exigindo dos gestores maior capacidade e habilidades para lidar com os 

problemas tanto internos como externos à organização. 
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Qual a conveniência de uma organização atuar hoje com uma estratégia global? Segundo Drucker 

(1999) “nenhuma instituição, seja uma empresa, universidade ou um hospital, pode esperar 

sobreviver e menos ainda ter sucesso, a menos que esteja a altura dos padrões fixados pelos 

líderes de seu campo, em qualquer parte do mundo”.  

Tal afirmativa, mesmo partindo de um conceituado escritor e consultor americano, se encaixa 

dentro de uma posição defendida pelos “globalistas” – defensores da globalização como um 

fenômeno histórico real e profundamente significativo. Em oposição, no outro extremo se 

encontram os que concebem a globalização como uma construção ideológica ou mítica de valor 

explicativo marginal – os chamados céticos (HELD e MCGREW (2001) apud GUEDES, 2004). 

Fugindo destas posições extremadas, Held e McGrew afirmam que, embora a globalização seja 

um fenômeno real, ela não pressupõe a inevitável harmonia de interesses, universalização de 

valores e, enfim, a convergência de culturas e civilizações. Para eles, a globalização é um 

processo complexo e sócio-histórico que carrega muitas características e práticas de natureza 

política (GUEDES, 2004). Em outras palavras, a globalização é um fenômeno complexo, que 

provoca conflitos de natureza econômica, política, social e cultural, mas que aparenta ser 

irreversível. 

Gilpin (2000) caracteriza a empresa multinacional como uma empresa de determinada 

nacionalidade com subsidiárias parcial ou integralmente controladas no interior de duas ou mais 

economias nacionais. Com o aumento da competição global as empresas passaram a aliar-se, nas 

mais variadas formas, construindo complexos industriais e comerciais espalhados em regiões do 

globo. Nesse contexto a capacidade de uma empresa manter-se competitiva depende do tipo e do 

escopo das relações que foi capaz de estabelecer com outras empresas.  

No caso da internacionalização como uma política de desenvolvimento, o papel das corporações, 

principalmente de empresas estatais, assume uma importância capital, como se pode perceber no 

atual quadro político da América do Sul, vindo a conhecimento público a proposta dos 

presidentes do Brasil, Argentina e Venezuela de criar uma empresa de energia tripartite. Isto 

parece significar que, num processo de internacionalização de determinado tipo de indústria, a 

gestão pode sofrer um forte componente político e os gestores precisam saber lidar com este tipo 

de problema. 
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É importante fazer uma distinção entre as realidades econômica e política. Por exemplo: uma 

subsidiaria instalada num país é vista de forma corporativa pela sua possibilidade de contribuição 

econômica para o conjunto; porém, existe uma realidade institucional nacional e local que a 

enxerga como uma empresa com direitos e deveres, independente das orientações da matriz. Num 

ambiente como este se torna muito mais difícil gerir uma subsidiaria no exterior, pois além de 

contribuir para a estratégia corporativa ela deve negociar com inúmeros atores locais, tendo em 

vista sua continuidade e sucesso empresarial. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo serão apresentadas as escolhas e justificativas metodológicas que suportaram a 

estratégia de pesquisa adotada neste trabalho: estudo de caso transversal simples, com ênfase 

qualitativa. Como já mencionado, para este estudo foi escolhida uma empresa estatal brasileira de 

energia, a HOLDING, através de suas subsidiárias SAR, SBOL, SCOL instaladas 

respectivamente na Argentina, Bolívia e Colômbia. A escolha teve como base serem todas 

unidades complexas, com várias áreas de negócios e que estão dentro do mesmo cluster da 

América Latina, conforme estudos de Hofstede (2001). 

3.1 Tipo de pesquisa 

A metodologia empregada para o estudo de caso tem como base os estudos descritos por Yin 

(2001). Segundo este autor a essência de um estudo de caso é esclarecer decisões ou um conjunto 

de decisões, seu contexto e resultados. Yin argumenta que “Um estudo de caso é uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida 

real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos” (YIN, 2001, p. 32). Além disto, o estudo de caso configura-se numa situação técnica 

única com múltiplas variáveis e poucos pontos de dados, várias fontes de evidência, o que leva a 

necessidade de triangulação e no qual as proposições teóricas conduzem à coleta e análise dos 

dados.  

Nesta pesquisa verificamos como os gestores expatriados do nível estratégico têm percebido a 

influência da cultura local e enfrentado os problemas inerentes à decisão. 

3.1.1 Quanto aos fins 

Quanto aos fins a pesquisa é exploratória, visto que não se conhecem estudos que analisem a 

cultura e o processo decisório envolvendo empresas brasileiras com Unidades de Negócios no 

exterior. É, também, descritiva na medida em que procura descrever a forma que a cultura é 

percebida pelos gestores e explicativa, pois faz analogia entre os resultados obtidos e o 

referencial teórico, principalmente as dimensões culturais de Hofstede (2001). 



 

 

51

3.1.2 Quanto aos meios 

Quanto aos meios, foram desenvolvidos dois tipos de pesquisa: 

a) Pesquisa de campo, com aplicação de entrevistas aos gestores passados e atuais das Unidades. 

Segundo Yin (2001) esta é uma das mais importantes fontes de informação de estudo de caso.  

b) Pesquisa documental interna sobre culturas locais. 

3.2 Coleta de dados 

a) Pesquisa de campo 

Foram entrevistados gestores atuais ou passados do nível estratégico de cada Unidade, escolhidos 

dentre os que teriam melhor condição de trazer informações relevantes para a análise. Foram 

feitas análises de conteúdo e de discurso das falas dos gestores tendo em vista captar e entender 

aspectos subjetivos importantes para a pesquisa. 

b) Pesquisa documental 

Foram levantados documentos internos que possam ampliar a possibilidade de compreensão dos 

aspectos estudados.  

3.3 Modelos analíticos utilizados na análise dos dados 

Para a análise do material coletado, tanto na pesquisa de campo, como na pesquisa documental, 

foram utilizados elementos de análises de conteúdo e de discurso. A análise de conteúdo procura, 

através de procedimentos sistemáticos e objetivos, compreender o conteúdo de mensagens, 

permitindo a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção e recepção de 

mensagens (VERGARA, 2005).   

Quanto à Análise do Discurso, Bakhtin destaca a importância, tanto do enunciado como da 

enunciação, para a compreensão e a explicação da estrutura semântica de qualquer ato de 

comunicação verbal (BAKHTIN, 1979, apud BRANDÃO, 2002). 
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3.3.1 Análise de conteúdo 

Segundo Vergara (2005) a análise de conteúdo pode ser aplicada tanto em situações exploratórias 

quanto na busca de confirmações ou não de hipóteses pré-estabelecidas.  

Por meio da análise de conteúdo – AC – é possível, não só analisar e buscar padrões recorrentes 

nas respostas ou textos, bem como inferir aspectos que, a primeira vista, não são claros. “A AC 

torna  possível analisar nas entrelinhas das opiniões das pessoas, não se restringindo unicamente 

às palavras expressas diretamente, mas também àquelas que estão subentendidas no discurso, fala 

ou resposta de um respondente (PERRIEN, CHÉRON e ZINS, 1984, p.27 apud FREITAS & 

JANISSEK, 2000)”. 

No nosso caso a AC tem os seguintes enfoques (FREITAS, MOSCAROLA E JENKINS, 1998 

apud FREITAS & JANISSEK, 2000): 

§ O objetivo da análise tem focos exploratório e de verificação, buscando a definição de 

hipóteses e, dessa forma, seguindo papéis e técnicas não padronizados, tendo como base a 

intuição e a experiência. 

§ A análise tem uma base qualitativa visto que investiga a presença ou ausência de dados 

reveladores. 

§ A análise é do tipo indireta, pois vai além do que é dito. 

No caso de abordagens qualitativas, como é o caso desta pesquisa, após a coleta do material para 

análise são definidos os itens-chave: 

• Unidade de análise: palavra, expressão, frase, parágrafo. 

• Define-se o tipo de grade: aberta, fechada e mista. 

• Escolhem-se as categorias para análise:  

o No tipo grade aberta as categorias vão surgindo durante o andamento da pesquisa e 

no final são escolhidas  as categorias finais de análise.  

o No tipo grade fechada há uma predefinição das categorias a serem pesquisadas. 

o No tipo grade mista há uma predefinição de categorias, porém admitindo-se a 

inclusão de novas categorias na medida que surjam categorias relevantes para o 
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estudo. Esta foi a opção escolhida para este estudo tendo em vista que tínhamos a 

pesquisa de Hofstede (1980) com as cinco dimensões e pretendíamos verificar até 

que ponto seus resultados tinham um poder explanatório para os problemas de 

cultura encontrados. 

• Procede-se à analise de conteúdo, apoiando-se em procedimentos estatísticos, 

interpretativos ou ambos. Neste caso optou-se pela interpretação dos dados. 

• Confrontam-se os resultados com as teorias que suportem à investigação e elabora-se o 

relatório final (VERGARA, 2005). 

Ao optar-se por procedimentos qualitativos procurou-se estudar as peculiaridades e relações 

entre os elementos, enfatizando o que é significativo e relevante podendo, inclusive, não ser 

freqüente no texto (LAVILLE e DIONNE, 1999, apud VERGARA, 2005). 

A interpretação dos resultados pode dar-se por: 

• Emparelhamento (pattern-matching): associam-se os resultados ao referencial teórico 

utilizado, efetuando-se comparações. 

• Construção de uma explicação com base nas relações entre as categorias, sendo 

utilizada, em geral, em pesquisas exploratórias. 

3.3.2 Análise do discurso 

A análise do discurso procura compreender de que maneira são criados significados através de 

forças políticas e dos atores sociais. Howart (2002) afirma que essa análise é possível através do 

exame das estruturas que tornam possível aos atores sociais a articulação e implantação de 

projetos hegemônicos, mediante a utilização de práticas discursivas. 

A análise do discurso vai além do conteúdo semântico do texto, procurando mostrar interesses e 

estratégias quase sempre ocultos e que tem sua base no contexto social e político. 
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A análise do discurso poderia então ser sintetizada como:  

 

 

 

3.4 Limitação do método 

No intuito de viabilizar a identificação de hipóteses sobre a incidência da cultura local no 

processo decisório de gerentes brasileiros expatriados, foram utilizadas as dimensões culturais do 

estudo de Hofstede, bem como as análises feitas sobre a cultura brasileira por Barros & Prates.  

Este recorte poderá redundar na falta de abordagem ou aprofundamento de outros pontos, mas 

isto não implicará em deficiências na consistência, confiabilidade e validade deste estudo. 

Sendo um método qualitativo apresenta também como limitação o viés do pesquisador, que 

mesmo procurando a neutralidade está imerso em uma das culturas analisadas, ou seja, a cultura 

brasileira. No entanto, como o foco principal desta dissertação é exploratório e não conclusivo 

acreditamos que as hipóteses levantadas poderão servir como objeto de estudo para outros 

pesquisadores. 

 

 

 

 

 

 

 

“Nascida da necessidade de superar o quadro teórico de uma lingüística 
frasal e imanente que não dava conta do texto em toda a sua 
complexidade, a Análise do Discurso volta-se para o ‘exterior’ 
lingüístico, procurando apreender como no lingüístico inscrevem-se as 
condições sócio-históricas de produção” (BRANDÃO, 2002:83) 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados foi dividida em quatro etapas. Nas três primeiras analisamos separadamente 

os resultados de cada uma das subsidiárias à luz do referencial teórico. Na última efetuamos uma 

análise de conteúdo onde procuramos comparar os resultados das três subsidiárias observando 

aproximações e diferenças entre as culturas estudadas, bem como fazendo paralelos com traços 

da cultura brasileira, sempre tomando como base a leitura que os gerentes brasileiros fazem das 

realidades locais. 

Em cada Subsidiária foram entrevistados seis gerentes considerados do nível estratégico e 

naquelas onde foi feita alguma pesquisa que se relacione com a cultura local fizemos algumas 

comparações. 

4.1 Subsidiária Colômbia 

Um aspecto destacado nas entrevistas foi a decisão estratégica, na década 90, de crescimento da 

Unidade, que se efetivou, em dois momentos distintos, através de processos de aquisição de duas 

empresas, uma americana e outra inglesa, com culturas organizacionais diferentes, o que 

provocou dificuldades de gestão dos gerentes brasileiros, tendo em vista processos e formas de 

gestão diferentes. Alguns gerentes relataram que se formaram grupos de empregados com origem 

nas empresas anteriores e que isto causava problemas, visto que tais grupos procuravam se auto-

proteger e que permeavam a nova empresa com identidades diferentes. Um gerente relata: “As 

pessoas eram conhecidas pela sua origem: o fulano da empresa X, o beltrano da Y, etc. 

Começamos a mudar as pessoas numa tentativa de romper as panelinhas”. Porém, mesmo 

considerando a dificuldade inicial pelo desafio de transformar três culturas corporativas em uma 

única, na percepção dos gestores brasileiros as opiniões são unânimes de que a cultura local 

influencia a cultura da organização. 
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A seguir apresentamos algumas perguntas e respostas dadas e os comentários relativos: 

Quadro 4.1: Em sua atuação como decisor, você encontrou dificuldades diferentes daquelas 

usuais no Brasil?  

Gerente A - No exterior a representatividade do cargo e as conseqüências dos atos, exigem uma exposição 
e disposição muito maior. Esse ambiente é tremendamente diferente; você fica muito mais exposto, 
enquanto no Brasil a situação se atenua. 
Gerente B - Vivemos ainda um pouco o resquício das três culturas de formação da empresa, mas senti 
dificuldades também com a cultura do colombiano como um todo. O colombiano é mais formal; recebe 
bem as pessoas, mas não significa, necessariamente que é um cara aberto e direto. Por mais que eu tenha 
me relacionado bem com as pessoas de saída, não necessariamente aquelas pessoas estão me dizendo 
exatamente aquilo que eu precisaria ouvir.  
Gerente C - No Brasil você é visto como chefe, mas também como colega, aqui te vêem como chefe, 
como dono. Vejo o pessoal com um certo medo, a sua postura inibe, então eu procuro puxar para que eles 
falem. 
Gerente D - Se percebem diferenças culturais na forma de trabalhar. A forma participativa da nossa 
empresa que prioriza resultados, mas compatibiliza com segurança e o com o aspecto social foi aceito e 
valorizado pela cultura dos paises vizinhos; também a forma afetiva do brasileiro foi favorável. 
Gerente E - Não. As dificuldades são as características de cada país. Se você não se adapta, aí sim, você 
tem problemas. Você tem que saber que está na casa dos outros; você é o chefe, você é quem manda. 

Gerente F - O problema que encontrei estava relacionado com a cultura organizacional, devido à formação 
de três empresas. A cultura organizacional sofre alguma influencia da cultura do país. O colombiano é 
extremamente colaborativo, sabe ouvir e te dá um voto de confiança; por outro lado, parece um traço da 
cultura deles uma dificuldade em expressar o que sentem. Fiquei impressionado como o pessoal da firma 
anterior usava o medo como instrumento de gestão. Com todo o esforço que a gente fez tem que estar 
sempre atento porque volta e meia tem uma recaída. O gerente geral afirmava que ninguém ia ser punido 
por trazer um problema, mas que podia ter problema por não trazer.  

Das respostas dadas alguns pontos vêem em evidência: 

a)  Os gerentes A e D adotam uma postura mais política com um discurso do tipo empresarial, no 

qual é possível perceber, talvez, um interesse em não se comprometer e em apresentar a 

empresa de uma forma do tipo “politicamente correta”. Este discurso se manifesta em 

diversos outros trechos das entrevistas. 

b) Vem em evidência também o aspecto do formalismo e do medo dos locais de se exporem, o 

que pode levar alguns gerentes a entenderem como falta de autenticidade. Nos parece que 

ficam evidentes aspectos da dimensão levantada por Hofstede da “Distância de poder”, típica 

de países latinos, entre eles a Colômbia, na qual o papel do chefe é mandar e o dos 

subordinados “obedecer”.  
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c) Os gerentes brasileiros percebem o colombiano amistoso e cordial com o brasileiro, porém 

fica patente a diferença cultural. Os brasileiros sentem que os colombianos estão na casa 

deles.   

d) Há um estímulo à uma maior participação dos colombianos nos processos decisórios, porém 

quando o gerente E relata que ninguém ia ser punido por trazer um problema, mas que “podia 

ter um problema por não trazer” parece embutir uma ameaça que pode reforçar o medo e 

conseqüentemente a distância de poder. 

Quadro 4.2: Particularmente, com relação ao pessoal local, você sentiu dificuldades com relação 

à comunicação ou hábitos/costumes? 

Gerente A - Sem duvida existe. Principalmente na forma de você interpretar o seu papel de gerente tem 
que ter as reservas e os cuidados de entender culturalmente; não falo em termos de etiqueta, mas entender 
as coisas no dia-a-dia, os costumes locais, embora não fosse tão diferente assim, mas exige observar para 
ter uma postura condizente. A língua, embora tenha uma raiz semelhante, você pode passar por gafes, 
vexames; sendo semelhante a armadilha é maior. 
Gerente B - Tem um pouco isso sim; aqui no Brasil a gente faz assim pro cara (estala o dedo) o cara já 
sabe exatamente o que é, lá eu acho que eles, às vezes, não entendem exatamente o ponto. Outra coisa que 
me incomoda muito: se o gerente geral pede alguma coisa todo mundo sai correndo meio desesperado pra 
atender de alguma maneira e aí acaba não entendendo bem o que é e já começa a fazer... aqui no Brasil eu 
percebo se o cara tem dúvida ele procura esclarecer: “vem cá, quem pediu este negócio?... lá não tem 
muito isto por causa, talvez, da liturgia do cargo, o cara quer fazer um negócio que ele entendeu mais ou 
menos da cabeça dele e as vezes não é exatamente... 
Gerente C – Eu não senti, mas tive que me adaptar. A cultura latina é parecida com a nossa; quando dava 
uma ordem pedia para me questionar; mas os desvios de conduta que vi eu procurei diminuir, inibir. Acho 
que a cultura lá é meio solta, mas eu procurei botar uma ordem nestas coisas; percebi que eles tentam se 
aproveitar e aí eu meti uma barreira. 
Gerente D – Percebi uma predisposição de tocar os projetos conforme orientação da corporação; 
facilmente conduzidos para a realização dos projetos da organização.  
Gerente E – Os paises da AL são muito parecidos; eu não tive dificuldade nenhuma; a dificuldade é 
normal, você é estrangeiro, no fundo o cara sabe que você está lá pra ganhar dinheiro... 
Gerente F – Não, a comunicação tem muita semelhança com o Brasil, o colombiano é um povo muito 
festeiro; são também muito bem preparados; então não vejo dificuldade na comunicação, exceto a de não 
ser sincero enquanto não se sente num ambiente seguro e tranqüilo. 

Nas respostas acima mais alguns aspectos vêm em evidência ou são reforçados:  

a) O idioma visto como uma armadilha, pois sendo “parecido” pode levar à interpretações 

equivocadas e mal entendidos. 

b) Na resposta do gerente B vem em evidência a questão do habitus, ou seja, as disposições para 

ação, “esquemas de percepção e de apreciação” em estado incorporado em cada membro do 

grupo e que só faz sentido para membros daquele grupo (BOURDIEU, 1996). Geertz (1989) 
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elucida como uma piscadela pode provocar diferentes interpretações. Membros de uma 

determinada cultura, ao se confrontarem com outra cultura, mesmo se entendem o idioma 

muitas vezes não conseguem captar o que os demais estão querendo dizer ou, como afirma 

Bourdieu (1996), o sentido do “jogo” e acabam dando “bola fora”. Dessa forma, frases como: 

“ele entendeu mais ou menos da cabeça dele”, “a cultura lá é meio solta” ou a questão de 

“não ser sincero” parecem fazer parte de uma tentativa de diálogo de pessoas que têm habitus 

diferentes e que têm dificuldades para compreender perfeitamente o outro. 

c) Embora vários gerentes brasileiros afirmem que não tiveram dificuldades de comunicação, e 

aí também pode ser um aspecto do discurso do “dono” do negócio, pode se perceber a 

importância de procurar conhecer e entender a cultura como forma de facilitar o fluxo dos 

trabalhos e estimular a participação dos locais. Outro aspecto a ser considerado é que os 

gerentes que têm um perfil de comportamento mais assertivo, com elevada auto-confiança e 

uma tendência a imporem sua vontade acabam por reforçar a distância de poder, inibindo 

ainda mais a participação dos empregados locais. O gerente C, por exemplo, percebeu a 

cultura como “meio solta” e disse ainda que eles tentam “se aproveitar” e aí ele “meteu uma 

barreira”, isto é, provavelmente fez valer com maior intensidade a hierarquia, de forma a que 

todos se colocassem no seu “devido lugar”, o que reforça a distância de poder. 

d) O gerente D prefere ficar no discurso ideológico, evidenciando aspectos classificados como 

estruturais, por exemplo, a estrutura e os projetos da organização (RAMOS, 1983). 

e) O gerente F traz novamente a tona a questão da insinceridade, que pode ser uma autoproteção 

dos locais diante do “dono estrangeiro”, bem como aspectos típicos da cultura local não 

entendidos pelos gerentes brasileiros. Osland (1999) destaca que o traço de cordialidade e 

simpatia é uma característica dos latinos. Porém, esse autor ressalta que a ênfase na harmonia 

e na cortesia nos relacionamentos pessoais reflete muitas vezes uma certa hipocrisia ou falta 

de sinceridade, o que pode ser uma explicação para a percepção da não sinceridade. 

Quadro 4.3: Nas suas demandas por informações ou nas determinações que emanava você 

percebeu dificuldades de entendimento, por parte deles?  

Gerente A - Sim. Existe uma preocupação muito grande das pessoas em entender você. Sabendo que você 
é estrangeiro e que você é o representante máximo da cia lá, muitas vezes eles entendem, mas ficam com 
a necessidade da atenção redobrada e aquela preocupação de entender... Então tem que ter muita paciência 
em deixar claro o que você pensa e esta preocupação acaba dificultando...as pessoas querem ter a certeza 
do que você esta falando...por mais que você domine o idioma você sempre será visto como um 
estrangeiro, seu sotaque vai ser conhecido e você será sempre uma pessoa  de fora daquele grupo. 
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Gerente B – Considerou que já havia respondido antes 
Gerente C - Percebo dificuldade; a idéia do pronto atendimento prevalece em relação à qualidade do 
atendimento: eles têm medo de ser interpretados como moles para atender. No Brasil também ocorre, mas 
na Colômbia penso que é mais sério.  
Gerente D - Percebi nos diferentes níveis uma falta de visão global dos projetos, ou seja, falta de visão, 
missão e conexão entre os projetos. Na medida em que passaram a conhecer o sistema integrado de gestão 
da empresa a SCOL foi certificada e premiada. 
Gerente E – Tinha que ser bastante claro nas ordens; se você não explica muitas vezes ele vai fazer errado; 
e lá eles têm uma justificativa deste tamanho pra justificar um erro que está na cara. No Brasil se você tem 
problema com uma pessoa, nem consegue esconder, a pessoa sabe. Lá eles têm uma capacidade de mandar 
você andar: é o “que pena com usted” Tradução: que pena, que pena...você já se ferrou e eles...  
Gerente F – Em alguns aspectos sim; por exemplo: num restaurante, você pedia para trocar batata pelo 
purê, pode esperar que o cara vai misturar tudo; a gente tava acostumado e então a gente chamava o cara e 
perguntava pra ver o que ele entendeu; de alguma forma isto também ocorre na empresa. Eu não sei até 
que ponto é problema cognitivo ou é ... a lógica do colombiano; é ...eu diria que eles tem um pensamento 
tão cartesiano; num restaurante alguém pediu cerveja e ela veio quente, então ele falou para a moça trazer 
um balde com gelo e botar a cerveja para ela ir gelando; a garçonete trouxe o balde cheio de gelo com as 
quatro cervejas despejadas no balde e ainda trouxe uma concha pra pegar a cerveja... 

Constata-se que os padrões de leitura das situações, bem como os discursos são recorrentes: 

a) A grande preocupação em entender e a idéia do medo de ser chamado a atenção ou de errar, 

provavelmente explicados pela distância de poder. 

b) A constatação do estrangeiro como alguém de fora dos grupos locais. Isto é inclusive 

reforçado por problemas de segurança do local. Há uma recomendação de sair sempre em 

grupos, o que reforça o costume dos brasileiros saírem juntos e evitarem dar informações 

sobre seus hábitos particulares devido aos problemas de seqüestros. 

c) O gerente D colocando novamente aspectos ligados à estrutura, evitando entrar na temática da 

cultura. 

d) A questão das diferenças de modelos mentais explicadas no quadro anterior devido as 

características do habitus. 

Quadro 4.4: Admitindo que entendiam, eles se sentiam livres para questionar? 

Gerente A - Nós lá sempre tivemos uma preocupação de ter uma gestão aberta, democrática, mas a 
companhia é estrangeira, então as pessoas sempre tinham muita cautela e cuidado porque, por mais que 
nós fossemos muito abertos, eu sempre coloquei que a companhia era colombiana com alguns 
estrangeiros, é colombiana em essência; porém as pessoas pensavam, olha aquele estrangeiro lá é o dono 
da Cia. Assim, embora o ambiente fosse muito aberto, as pessoas questionavam, mas com muita reserva; 
eu não sei se pelo respeito hierárquico ou se pela questão cultural.  
Gerente B – Não, a gente até comenta entre a gente; colombiano não faz isto; em público, por mais que 
eles tenham uma posição diferente, às vezes me reúno com toda minha equipe e ninguém se manifesta; 
depois nas reuniões individuais comigo, eles vem com argumentos assim: eu lá na hora, não falei nada, 
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mas acho isto... então é muito característico do colombiano, aquilo que eu falei no começo que eles não se 
abrem muito de saída, não interagem muito, eles querem perceber muito qual é a posição do gerente, em 
público também, não se expõem; aliás, diferentemente do brasileiro, cada vez mais esta história de querer 
discutir na reunião, as vezes fica até difícil de conduzir...  
Gerente C - Falam, mas com uma certa dificuldade, alguns sim, com uma certa senioridade, mas depende 
deles se sentirem a vontade para falar. Aqui há uma recomendação da segurança de não almoçar sozinho e 
aí normalmente a gente sai pra almoçar entre os brasileiros, sai mais tarde e percebo que eles sentem 
porque não estão com a gente. 
Gerente D - Nosso pessoal tem cultura bastante alinhada, normalmente eles não dizem não e, às vezes, 
deveriam dizer até para nos ajudar. Procurei dar espaço para que eles se manifestassem e uma vez tomada 
a decisão tinha que ir em frente, e eu deixava bem claro:  a oportunidade é dada, mas após a decisão, tinha 
que fazer. Agora eu percebia muito mais contestação na Bolívia que na Colômbia.  
Gerente E – Raramente falam alguma coisa. Se tiver muita confiança é capaz de falar, mas eles não têm 
coragem de te contrariar. Eu sempre jogava duro com eles: fala! Quero ouvir sua opinião, fala! Eles têm 
muito medo, muita subserviência ao estrangeiro.  
Gerente F – Eles procuram não falar pra não se desgastar, até que percebam que tem um ambiente seguro 
pra falar. Eu demorei um pouco a perceber e depois eu ficava atento para criar um ambiente favorável para 
que eles pudessem manifestar sua opinião, e não ser uma vaquinha de presépio; às vezes o pior aliado é 
aquele que diz sim pra tudo 

Analisando as respostas constata-se a repetição dos mesmos temas e percepções. Interessante a 

resposta do gerente D quando afirma que eles têm uma cultura bastante alinhada. Este é um 

jargão parte do discurso empresarial que considera a cultura alinhada quando as pessoas se 

mostram dóceis e não criam dificuldades para os gestores. 

A questão da distância do poder se manifesta fortemente quando, por exemplo, o gerente E 

afirma que jogava duro com eles e também quando levanta o aspecto da subserviência. Esta 

distância é reforçada por atitudes como a dos brasileiros saírem sempre juntos e a postura de 

chefe ou dono da companhia. 

Um aspecto que foi levantado, direta ou indiretamente, por um ou outro gerente foi o cuidado em 

manter uma certa distância dos locais. Um dos gerentes afirmou: “O maior inimigo de um 

colombiano é outro colombiano”. Com isso queria dizer que eles tentam obter alguma vantagem 

desqualificando colegas; outro gerente também falou a mesma coisa, dizendo que não se pode dar 

algum tipo de vantagem para um gerente local porque ele humilha os que estão abaixo dele. 

Obviamente esta é uma percepção que para ser melhor averiguada necessitaria de uma pesquisa 

mais detalhada, o que foge ao escopo do trabalho. De qualquer forma, percebe-se muitas áreas de 

incompreensão e de desconhecimento da cultura local, e vice-versa, o que pode provocar uma 

atitude de isolamento dos gerentes brasileiros. 
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Um aspecto interessante e que se percebe nitidamente em algumas respostas é que, embora o 

gerente brasileiro mantenha uma distância do poder, ele gosta, por outro lado, de dividir o ônus 

das decisões com outros. Dessa forma, é comum ouvirmos respostas do tipo: “nós fizemos, nós 

falamos, nós implantamos, nós decidimos”. Esta forma de trocar o “eu” pelo “nós” já foi 

analisada em outra dissertação (SOUZA, 2004). Na cultura brasileira o indivíduo tem um peso 

menor que a coletividade, diferentemente da cultura anglo-saxônica que privilegia o indivíduo e 

na qual o coletivo é entendido como a soma dos indivíduos. Para o brasileiro a sociedade é algo 

maior que cada indivíduo e cada indivíduo é apenas uma parte da sociedade. Dessa forma, se 

percebe em algumas respostas a evidência do “nós”. Esta postura também, de uma certa forma, 

dilui responsabilidades no caso de decisões equivocadas, visto que, em geral, nosso processo 

decisório é construído coletivamente. Aliás, isto fica evidente quando analisamos as respostas dos 

gerentes brasileiros na subsidiária Argentina, como veremos à frente.  

4.1.1 Pesquisa de imagem Colômbia 

A pesquisa foi realizada em Abril/2005, a pedido da Holding, envolvendo 7 países, entre eles a 

Colômbia. Sua metodologia envolveu grupos focais envolvendo proprietários de veículos, 

caminhoneiros e mecânicos de oficinas nas cidades de Bogotá e Medellín e teve como objetivo 

conhecer traços da cultura colombiana tendo em vista a introdução de um novo produto no 

mercado. Apresentamos uma síntese dos resultados: 

• Ser colombiano é ser: resistente, criativo, ousado, alegre, empreendedor, trabalhador, 

amável, hospitaleiro, criativos e corajosos frente às situações difíceis. 

• Atribuem grande valor à família, ao seu núcleo primário, como base de seus valores, da 

sua tradição, do seu amor fraternal. 

• Reconhecem também aspectos negativos, especialmente os que derivam da ambição, que 

se originam na violência e na corrupção. 

• Com relação aos valores e atitudes os colombianos se percebem próximos de Venezuela, 

Cuba e Brasil. Com relação ao aspecto de admiração pelo país estão próximos do Brasil e 

do Equador. 

• Os colombianos se consideram muito parecidos com os brasileiros, tendo em comum os 

problemas de corrupção, violência, pobreza e narcotráfico. Por outro lado, os pontos mais 
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distantes do Brasil são: a diferença do idioma e a atitude de extremo liberalismo do 

brasileiro, especialmente em relação à sexualidade. 

De uma certa forma os resultados das entrevistas e os da pesquisa de imagem têm alguma 

coerência: 

• O brasileiro também vê o colombiano como hospitaleiro, amável, alegre, embora um 

pouco submisso, pelo menos na empresa pesquisada. A proximidade do Brasil conforme 

resultados da pesquisa atestam a facilidade da convivência, pois o brasileiro é admirado. 

• As duas pesquisas apontam o idioma como um fator que dificulta um maior 

entendimento. 

• Provavelmente uma atitude mais crítica dos colombianos ao liberalismo dos brasileiros 

pode ter sua origem nas novelas que passam naquele país e que dão uma idéia parcial do 

Brasil, ou seja, aspectos da sociedade burguesa das principais capitais. Por outro lado, 

reforçam valores dos colombianos mais tradicionais como, por exemplo, na valorização 

da família.  

• Um dos traços relatados por alguns gerentes foi uma percepção de que eles gostam de 

ascender na empresa usando recursos não éticos como a desqualificação de colegas. É 

difícil concluir-se que este seja um traço comum aos locais ou algo específico dessa 

empresa ou uma característica pontual, observável em qualquer cultura.  

4.2 Subsidiária Bolívia 

Na Bolívia o processo de crescimento da empresa foi também fruto de aquisições e de sociedade 

com outras empresas estrangeiras, o que dificulta também o aspecto de gestão, embora este 

problema não tenha vindo à tona nas entrevistas. O que foi destacado é que a Holding comprou 

uma estatal Boliviana com problemas típicos de empresas estatais como excedente de pessoas, 

hábitos improdutivos, influência exagerada do sindicato, etc. Ao comprar, por exemplo, uma 

planta tiveram que demitir 25% da mão de obra devido esses problemas e, segundo os gerentes 

brasileiros, isso foi aceito pelos locais como uma coisa boa, porque a empresa se tornaria mais 

eficaz e produtiva, com benefícios para todos.  É óbvio que isto pode ser considerado também um 
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tipo de discurso empresarial, mas não faz parte deste estudo averiguar a percepção dos 

empregados locais, o que poderia trazer leituras diferentes da percepção dos brasileiros. 

Apresentaremos respostas às mesmas perguntas formuladas anteriormente com os comentários 

relativos: 

Quadro 4.5: Em sua atuação como decisor, você encontrou dificuldades diferentes daquelas 

usuais no Brasil?  

Gerente A - Evidentemente. No Brasil os gestores têm uma responsabilidade parcial, pois a parte 
financeira, RH, compras, contabilidade, tudo é centralizado. O gestor não é responsável pelo balanço que 
fica sob responsabilidade dos diretores; no exterior você é responsável por tudo... 
Gerente B – O desconhecimento de processos, práticas e da cultura faz com que o processo decisório seja 
um pouco mais cauteloso. Mesmo depois de tomada a decisão, pelo fato de ser no exterior, você ainda 
leva um tempo para saber se a decisão foi a melhor, ou seja, há uma tendência a ser mais demorada. Uma 
das maiores contribuições que se pode dar na Bolívia é passar valores; as pessoas não sabem o que é 
trabalhar numa corporação multinacional; a Bolívia tem uma cultura que se você puder passar e reforçar 
valores é muito importante. 
Gerente C – Sim. A forma como uma sociedade vê a ética repercute nos valores da empresa. Um grande 
desafio foi construir uma equipe que pudesse atender o que seria uma visão ética da companhia, no que é 
certo ou errado; então você pode estar interpretando o comportamento de uma pessoa sobre o que é 
“honesto ou não”, e nós temos um lado mais rígido. Eles se apegam muito mais a uma visão regional do 
que ao país, e isto vai gerando um individualismo, no qual cada um tenta tirar o máximo proveito para si 
num curto espaço de tempo. A idéia de largo prazo e visão de futuro não é comum entre eles.  
Gerente D – Quando compramos a planta eu tentei implementar o trabalho de gestão que eu conhecia no 
Brasil em SMS, PNQ; foi necessário reduzir quase 25% das pessoas, porque havia excesso, as decisões 
eram políticas; e com as outras 172 pessoas tivemos um turnover de 40%, o que significa que houve uma 
mudança grande. Quando saí de lá o índice de satisfação era de 84%; então tomamos as decisões, 
respeitando evidentemente a cultura local, e tudo ocorreu de uma forma muito tranqüila. 
Gerente E – No inicio é uma mudança muito forte. São culturas completamente diferentes, embora 
bolivianos e brasileiros tenham esta componente de amizade e de uma aceitação mutua, mas a gente 
estranha a forma de ser. 
Gerente F – Era uma nova unidade em formação e crescimento com uma característica que não era por 
segmento de negócios; passei a lidar com negócios diferentes. Tive que montar uma estrutura e a 
dificuldade da distância da sede da companhia tornou mais difícil, se bem que a sede também não tinha 
estrutura. Os outros gerentes eram especialistas mas eu tive que aprender muitas coisas novas.  

Do relato dos gerentes alguns pontos podemos destacar: 

a) Tal como alguns gerentes da Colômbia os gerentes A, D e F adotam uma linha de discurso 

onde trazem a tona apenas aspectos estruturais, de acordo com Ramos (1981). 

b) Um aspecto que também veio em evidência na Colômbia, porém de forma menos evidente, e 

que teve um impacto maior na percepção dos gerentes brasileiros na Bolívia foi a questão da 

ética. Autores ligados à Antropologia Cultural como Geertz (1989) afirmam que os valores 
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éticos sofrem forte influência cultural. A Bolívia é um país de tradições típicas, marcadas por 

forte influência indígena. Sabemos que os índios eram os antigos donos das terras americanas 

e que viviam de uma forma muito simples, tirando da terra somente aquilo que precisavam 

para viver. Pode ser que seu conceito de ética seja um pouco diferente do branco europeu do 

qual somos descendentes e adotamos valores do que é certo ou errado. Um dos gerentes 

contou um fato interessante que lhe foi relatado por uma gerente de outra empresa 

multinacional presente na Bolívia. Depois de constatarem o sumiço de diversas ferramentas 

perceberam que os empregados locais (eram da capital La Paz, que possui uma influência 

muito forte da cultura indígena) levavam estes instrumentos no fim de semana para casa e 

depois durante a semana iam trazendo de volta para a empresa. Para esses bolivianos levar 

para casa um instrumento que usam no seu trabalho é algo natural. Podemos perceber que seu 

conceito de ética e de honestidade é diferente e isto é importante conhecer para uma empresa 

que se instala num país com esse tipo de cultura. 

c) Outro aspecto que vem em evidência e será realçado em outras perguntas é a aceitação e 

admiração pelos brasileiros. 

Quadro 4.6: Particularmente, com relação ao pessoal local, você sentiu dificuldades com relação 

à comunicação ou hábitos/costumes? 

Gerente A - Você tem que conhecer a cultura local e adaptar as práticas da Cia. e não tem problema. 
Gerente B - Sempre tem; por mais que a barreira do idioma seja transposta a barreira da cultura é muito 
difícil.  
Gerente C – Uma vez que eles entendem este processo, você procura ter uma vivencia mais familiar e eles 
percebem muito bem isto, não vi nenhum problema na comunicação, pelo contrario eles funcionam muito 
bem, mas você precisa estar reforçando esta idéia. O Gerente Geral colocou como uma prioridade 
reforçar a questão da ética no ambiente de trabalho; então ele implantou o código de ética, isto para 
facilitar a percepção do local, qual tipo de conduta que deve ter no ambiente de trabalho.  
Gerente D – Não senti nenhuma dificuldade; a aceitação minha como gerente foi boa e não vi nenhuma 
grande dificuldade. 
Gerente E – De fato, a mudança cultural é grande. Só para pontualizar: nós somos mais estritos com o 
horário; na Bolívia você marca uma festa para as 8 horas mas o chique é chegar as 8:30. É chique fazer 
isto...só que no trabalho isto não funciona; então aí começa; o importante no exterior é você respeitar a 
cultura local, mas também melhorar os maus hábitos; levar os valores da empresa sem conflitar com a 
cultura local. 
Gerente F – No início senti a dificuldade do idioma. Depois fui perceber como o idioma é importante para 
conhecer a cultura e os comportamentos e porque as pessoas se expressam e te compreendem de forma 
diferente. Depois de dominar me senti muito mais a vontade, mais do que no Brasil. No Brasil há uma 
diluição, vários níveis, delega pra cima, e lá é uma unidade enxuta; não sei se era o meu papel, mas eu 
tinha uma missão a parte: levar as práticas e costumes da matriz, formar meu substituto e levei a risca. 



 

 

65

Aqui novamente ocorrem respostas em que se aborda a questão da ética bem como a facilidade, 

em geral, dos gerentes para aplicar seu processo decisório. Novamente vem em evidência a 

questão da distância de poder. Embora a pesquisa de Hofstede (1980) não contemplou a Bolívia, 

ela parece se encaixar perfeitamente no cluster latino americano de alta distancia de poder. 

Quadro 4.7: Nas suas demandas por informações ou nas determinações que emanava você 

percebeu dificuldades de entendimento, por parte deles?  

Gerente A - Para mim não, falo bem o espanhol, mas já vi muitos casos com dificuldade. 
Gerente B – Eles são em geral muito polidos, mais do que nós, isto é uma zona cinzenta perigosa, que é a 
subserviência; algumas vezes que eu pedia para dizer alguma coisa para um gerente eu percebi que eles 
tinham dificuldade porque achavam que não se devia dizer isto para os superiores. Eu custei a transmitir 
pra eles exatamente o que eu estava querendo; eles têm que sair da subserviência e se fazer respeitar pela 
sua posição de responsáveis pelo processo. Eles têm que aprender a dizer “não estou de acordo”. Outro 
aspecto é que uma empresa que procura manter as relações no trabalho é uma grande novidade; a Bolívia 
é o império do liberalismo; as empresas podem fazer tudo e quando chega uma empresa que quer fazer as 
coisas certas para eles é uma grande novidade.  
Gerente C - Na Bolívia, como existe pouca contestação, teu desafio é buscar uma equipe que vai te falar 
não. Na Bolívia a questão é moldar a equipe que você quer, porém, é fácil você formar uma cultura 
daninha; se você é um cara autoritário você vai moldar soldadinhos de chumbo que vão dar um monte de 
dor de cabeça para a corporação.  
Gerente D – Sempre vai haver a barreira do idioma, por mais que você apreenda a falar o espanhol, mas a 
partir do momento que você está disposto a entender o outro e o outro está disposto a entender você 
diminui a barreira de comunicação; as pessoas que vão para o exterior têm que entender um mínimo de 
espanhol. 
Gerente E – Existe isso principalmente com a base. Os gerentes com quem me relaciono estão mais 
acostumados com o “portunhol”. Com o pessoal da base percebo uma dificuldade de absorção. A prática 
que tenho usado é me certificar de que a pessoa compreendeu completamente o que eu disse. Não é raro e 
aqui tem um costume: o pessoal não diz que não entendeu. Acena com a cabeça que está bem e depois o 
resultado das ações você verifica que não compreendeu muito bem; então a boa pratica aqui é: se assegure 
que a pessoa entendeu. Então eu pergunto: o que é que você entendeu que é pra fazer? E não é raro 
perceber que captou só uma parte do pedido. 
Gerente F - Sim; quem nunca trabalhou numa unidade de petróleo, os momentos são formatados, os 
prazos rígidos, os ritmos das pessoas contratadas localmente; a industria boliviana estava destroçada; 
tivemos que formatá-las para a indústria petroleira; depois fomos treinando as pessoas para ganhar ritmo. 
Havia também a diversidade do negocio e lá não haviam pessoas preparadas, os melhores eram do ramo 
bancário; tivemos que contratar e dar toda a formação, mas também aprender com eles; de  2000 a 2004 
trouxemos muito aprendizado; foi construída uma unidade em 3 ou 4 anos. 

Constatam-se, principalmente, dois problemas:  

a) A questão do idioma, pois embora não seja o fator principal, mas dificulta o entendimento 

b) A polidez que chega a parecer subserviência. Vem em evidência novamente a questão da 

distância de poder.  
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c) Além disto há um outro aspecto que veio a tona, ou seja, a exploração permitida às empresas 

estrangeiras que se instalam no país. Estive por três vezes na Bolívia e realmente se percebe o 

boliviano como um povo com uma cultura que é influenciada por suas raízes indígenas, sendo, 

desta forma, muito diferente de culturas como a européia ou americana. Um brasileiro que visita 

a Bolívia tem a sensação de estar no Brasil de 30 anos atrás; embora existam bolsões de riqueza, 

a grande maioria do povo é muito pobre e com baixa escolaridade. Gerentes brasileiros que 

trabalharam na Colômbia e na Bolívia falam da grande diferença cultural e de formação 

profissional. O colombiano tem uma excelente formação, talvez por ter muitas empresas 

americanas e européias ali instaladas, o que acabou levando a um maior desenvolvimento desse 

país. Apesar disso a cultura colombiana é influenciada por suas raízes, e a Bolívia mais ainda. 

Talvez por ser um dos países mais pobres e atrasados da América, e, desta forma, atrair pouco 

interesse dos países ricos, mantenha mais fortemente suas tradições.   

Quadro 4.8: Admitindo que entendiam, eles se sentiam livres para questionar? 

Gerente A - É uma coisa muito pessoal; na medida em que as oportunidades são dadas e que as pessoas 
vão ganhando experiência e conseguindo expressar suas decisões acredito que dependa muito mais de 
características pessoais.  
Gerente B – Há um perigo, principalmente em reuniões onde há gerentes com nível mais alto eles não 
falam. Se você pega uma reunião com um gerente e os gerentes setoriais só o gerente (brasileiro) fala. Eles 
só falam se o gerente pedir para falar. Há uma tendência do respeito a hierarquia, de ficar calado, a 
fronteira da subserviência, eu falo para as minhas gerentes setoriais que eu gosto que me questionem 
porque reforço minha posição ou posso rever e 90% das vezes só vejo a cabecinha assim...eu quero o 
confronto de idéias.  
Gerente C - Na Bolívia só falam se você criar as condições para isto; mesmo fora da companhia, você fala 
e eles acatam. 
Gerente D - Na Bolívia eles são menos agressivos nas colocações que os brasileiros; eles se submetem 
mais, a menos que estejam muito bem preparados. Quando fui para a Bolívia com minha forma de ser, eu 
falo muito alto, no primeiro momento as pessoas se impactaram terrivelmente e eu pensei: estou 
equivocado e tenho que mudar minha forma de ser totalmente; se você explica com calma eles aceitam 
tranqüilamente.  
Gerente E – São bons ouvintes, sabem escutar bem...não se expressam na primeira vez, você tem que 
provocar um pouco, puxar um pouco, mas há uma diferença: o cochabambino (habitante de Cochabamba) 
tem uma tendência a ser bem mais reservado; o “camba”, o habitante de Santa Cruz é mais extrovertido é 
um pessoal mais solto; aqui é mais fechado, observa mais, mas não quer dizer que é do contra.  
Gerente F – Eles se posicionam, mas muito mais questionador é o argentino, razão porque o brasileiro tem 
dificuldade em lidar com o argentino e vice-versa, a dificuldade é maior nossa; eles estão acostumados a 
lidar com conflito. Na Bolívia por um lado eles questionam mas por outro são submissos em alguns 
pontos; eles tem um bom nível de esclarecimento, mas são os que estudaram fora e são os que estão 
formando esta nata de Santa Cruz, principalmente. Então minha resposta é sim, porém diferente da 
brasileira; eles respeitam a hierarquia; eles questionam, mas ouvem, não se fala ao mesmo tempo. Eles se 
espantavam com alguns brasileiros que davam murros na mesa; eles foram educado matriarcalmente. São 
de boa índole, são pacíficos, tem uma explicação antropológica. A mulher é quem comanda a família. Eles 
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são criado juntos desde pequenos e depois acabam formado as comparsas, as confrarias. Assim eles têm 
um espírito coletivista, cooperativista, por região, não é maçonaria, mas todos eles se conhecem, e como 
Santa Cruz é pequena eles têm vínculos de amizade e parentesco.  

As respostas reforçam a repetição dos temas e percepções: a questão da postura subserviente por 

um lado e a distância de poder dos brasileiros do outro. Constata-se que apesar de reclamarem da 

pouca participação dos bolivianos, essa postura é muito cômoda para os brasileiros que 

manifestam suas decisões de forma muito tranqüila, pois sabem que não irão encontrar 

resistências.  

Nas entrevistas da Bolívia vieram em evidência diferenças em culturas regionais, como a 

identificada nos habitantes de Cochabamba com os de Santa Cruz. Embora Hofstede (2001) tenha 

se referido a este aspecto mencionando que existem diferenças regionais, mas que ele trabalha 

com uma média nacional ou uma tendência central, ou seja, os valores de um país que o 

diferenciam de outros países, é preciso se analisar melhor estas diferenças. No caso citado, 

embora haja diferenças culturais entre os habitantes, e os próprios bolivianos reconhecem que o 

cochabambino é mais fechado que o habitante de Santa Cruz, esta diferença parece não afetar o 

processo decisório dos gerentes brasileiros. Porém, o mesmo não se aplica no caso da Argentina, 

como respondeu o gerente F e que estudaremos mais a frente. 

4.2.1 Pesquisa de imagem Bolívia 

Resultados sobre a Bolívia obtidos com a pesquisa realizada em sete países sul-americanos, 

conforme citado no item 4.1.1. 

Os bolivianos vêem a humildade e o trabalho como suas principais virtudes. Por outro lado, na 

pesquisa eles percebem também alguns pontos negativos como: pouco empreendedores, com 

focos de corrupção e com baixa escolaridade, pontos que também se assemelham com a mesma 

pesquisa aplicada ao Brasil. De alguma forma esses elementos também foram identificados nas 

entrevistas. 
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4.3 Subsidiária Argentina 

Também na Argentina o processo de crescimento da SAR foi fruto de aquisições de empresas 

locais. A subsidiária em 2001 era apenas um escritório com cerca de 20 empregados, porém nesse 

ano foi efetivada a compra de uma empresa com cerca de 1500 empregados, com uma 

participação de 10% no mercado de energia Argentino. Em 2004 houve a compra de outra 

empresa com um porte muito maior, com cerca de 4000 empregados e maior abrangência na área 

de energia da Argentina, com subsidiárias em outros países sul-americanos. Do ponto de vista da 

cultura organizacional houve então a tentativa de fusão das três empresas, com práticas e valores 

diferentes. Obviamente isto causou dificuldades enormes à gestão dos diretores brasileiros 

expatriados. Porém, além das diferenças e problemas relativos às subculturas organizacionais 

veremos como a cultura nacional também criou algumas dificuldades.  

Com relação à cultura destacamos uma diferença reconhecida por todos, brasileiros e argentinos, 

de que a Capital Federal, principalmente a cidade de Buenos Aires é diferente dos demais estados 

do país. O argentino é, muitas vezes, caracterizado como arrogante e individualista e que faz uma 

idéia do brasileiro como concorrente. Esta concepção é muito mais forte na Capital Federal do 

que no restante do país que, de acordo com as respostas dos expatriados, são mais amistosos em 

relação ao brasileiro. Após as respostas abaixo faremos comentários sobre essas diferenças. 

Quadro 4.9: Em sua atuação como decisor, você encontrou dificuldades diferentes daquelas 

usuais no Brasil?  

Gerente A - Sentia mais autonomia do que no Brasil. Você tem que tomar cuidado pra essa autonomia não 
ferir determinados princípios. 
Gerente B – A Argentina é outro mundo; na província o povo é mais amigável, mais próximo do 
brasileiro, na Capital Federal eles tiveram uma historia diferente; ele se considera um europeu que está 
mal localizado. O Argentino se considera diferente de outros países da América Latina, mais independente 
e menos submisso, e isto é visto por eles como uma coisa positiva; agora manter essa altivez é complicado 
numa situação de crise econômica, na qual o cara está desempregado, mas quer manter seu status anterior. 
A diferença entre Bolívia e Argentina é que na Bolívia há mais submissão, eles aceitam mais, lá o 
brasileiro é querido; eles sentem uma aproximação cultural muito forte. Ele vê o brasileiro como um 
aliado e como um primo rico e a Argentina vê como uma necessidade de parceria que tem que se estreitar, 
mas como um negócio. 
Gerente C – Há muita dificuldade de aceitar as normas, procedimentos e políticas da Holding; a empresa 
anterior era uma empresa privada que dava certo. Chega outra empresa e começa a querer mudar 
procedimentos e você vai ter as reações, o que é normal. Na Bolívia a Holding foi muito bem aceita, na 
Argentina eles a vêem como uma empresa que comprou empresas argentinas e que tem um sistema de 
gestão, mas eles também têm um sistema de gestão e isto cria dificuldade.  



 

 

69

Gerente D – No começo eu estranhei um pouco devido o egoísmo de argentino e a dificuldade de trabalhar 
em equipe. 

Gerente E – Não senti dificuldade; eu procuro me preparar e conhecer o lugar e os costumes do lugar para 
onde vou. 
Gerente F – Tive uma grande vantagem, o tempo que fiquei lá por causa da transição; a gente pode 
conhecer a empresa, o mercado, como funciona a economia, o país, a sociedade;  nós entramos na empresa 
com um plano pronto da realidade do negócio; a pior coisa é ter que operar e conhecer; a tendência é o 
cara ficar na operação e deixar de lado coisas importantes como o mercado, como as coisas funcionam, etc 

A partir das respostas podemos destacar: 

a) Vem em evidência uma maior independência do argentino, menor submissão a um comprador 

estrangeiro. Mesmo enfrentando uma situação conjuntural desfavorável devido à crise 

econômica o argentino mantém uma postura percebida por alguns brasileiros como 

“arrogante”, mas que poderia também ser explicada pela maior distância de poder do 

brasileiro e que tem dificuldade em lidar com uma cultura onde a distancia de poder é menor. 

Por outro lado, sabemos que há uma disputa política entre Brasil e Argentina, na qual ambos 

procuram conquistar uma posição de liderança regional, o que pode trazer também 

dificuldades à gestão. Esta disputa é mais evidente em esportes, como por exemplo no 

futebol, mas ela existe também nos meios empresariais. Nos últimos anos, devido à crise 

Argentina há um interesse deles em que o Brasil invista no país, porém, como brincou um 

gerente brasileiro: “sem beijo na boca” o que mostra, talvez, uma necessidade de parceria, 

mas sem maior envolvimento afetivo.  Esta característica é bastante diferente de Bolívia e 

Colômbia onde existe uma admiração e interesse em aproximação com o Brasil. 

b) Pessoalmente, num período em que permaneci algum tempo a trabalho em Buenos Aires, 

pude perceber e ler também livros locais que falam sobre o sentimento portenho (habitante de 

Buenos Aires) de sentir-se como um europeu que, por “una mala suerte”, nasceu no extremo 

da América do Sul.  Diante da crise econômica e política ouvi vários argentinos dizerem que 

a saída para a Argentina era “Ezeiza” (uma piada que eles contavam porque Ezeiza é o 

aeroporto de Buenos Aires), querendo dizer que a saída possível seria a saída do país. E 

naquela época realmente parecia o sonho de muitos jovens migrarem para a América do 

Norte ou para a Europa. 

c) Os gerentes E e F enfocam mais os aspectos positivos da sua mudança para o exterior. 
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Quadro 4.10: Particularmente, com relação ao pessoal local, você sentiu dificuldades com 

relação à comunicação ou hábitos/costumes? 

Gerente A - A cultura é diferente da nossa e o contexto também; a cultura é algo mais permanente e o 
contexto muda; o pessoal preza muito a hierarquia; qualquer argentino gosta de mostrar aquilo que ele 
tem. Você usar a palavra erro é mortal pra eles. 
Gerente B - O argentino não é de demonstrar sentimentos, o brasileiro é mais emotivo; a forma do 
argentino administrar é mais na sutileza; você não percebe se está agradando ou não; as coisas não são 
muito claras; porque existe um individualismo,...aquela cabeça do individual, mais parecida com a 
européia: o brasileiro já pensa mais no coletivo e a nossa corporação é fundamentalmente coletiva. No 
Brasil o processo decisório é discutido em vários níveis até chegar na decisão, lá não: o negócio vem por 
cima e pum; mas, isto assim, não, e...não.   
Gerente C – A aceitação minha como gerente foi boa e não vi nenhuma grande dificuldade. 
Gerente D – O Argentino de modo geral é meio egocêntrico...a influência européia que eles têm, uma 
sensação de que estão aqui de passagem e estão com a cabeça na Europa, no começo eu estranhei um 
pouco.  
Gerente E – Não; pra onde eu vou, procuro analisar a cultura, os comportamentos, a situação do local pra 
poder atuar.  
Gerente F – Eles são muito mais formais que nós, têm um senso de organização; mas, eu acho que nós 
[brasileiros] somos melhores em ‘management’, melhores em organização, nós somos um país que tem 
um plano, lá não tem plano, não tem nada, é tudo meio aos trancos e barrancos; eu vi uma grande 
vantagem, às vezes a gente acha que é ruim, mas eu acho que é uma grande vantagem é o nível cultural 
deles que é muito alto e eu acho muito positivo; então valorizar o trabalho em equipe buscar que os caras 
se envolvam; na medida em que os caras valorizam isto e entendem eles se engajam bastante; existem 
coisas diferentes de nós, seu formalismo, egocentrismo, são muito vaidosos, por outro lado, eu acho que 
existe um ambiente extremamente machista lá na industria de energia... A mulher tem pouco espaço. 

Aqui começam a vir em evidência respostas que podem ser explicadas pelas dimensões de 

Hofstede:  

a) Aversão à incertezas. Embora, pelos resultados de Hofstede, a distancia de poder na 

Argentina seja menor, sua posição no ranking da dimensão “aversão à incertezas” é maior que 

no Brasil. Isto se percebe pela forte ênfase na hierarquia que seria uma forma de minimizar 

incertezas. 

b) Outro ponto levantado de que o argentino “gosta de mostrar o que tem”; outro gerente os 

classifica como “vaidosos”; isto pode ser um aspecto do sentimento de mostrar-se superior, 

talvez o sentimento de ser um europeu, mas pode ser também um aspecto da necessidade 

interior de diminuir sua incerteza através da demonstração de suas posses ou competências; 

pode também ser um traço de Masculinidade como comentaremos abaixo, ou ambos. Os 

brasileiros, em geral, concordam que o argentino é muito bem formado: “eu vi uma grande 

vantagem, às vezes a gente acha que é ruim, mas eu acho que é uma grande vantagem é o 

nível cultural deles que é muito alto e eu acho muito positivo”. Um detalhe nesta frase “às 
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vezes a gente acha que é ruim” pode significar também que este preparo e competência dos 

argentinos seja um ponto de dificuldade para alguns, principalmente porque eles, diferentes 

do brasileiro não são submissos. 

c) É levantada também a questão da maior afetividade do brasileiro comparada com a do 

argentino. É difícil tentar encontrar causas, pois podem ser várias; porém analisando as 

dimensões de Hofstede talvez encontremos respostas na questão da “masculinidade” e 

“feminilidade”. A pesquisa de Hofstede mostra a Argentina com um índice de masculinidade 

um pouco acima do Brasil. Hofstede argumenta que masculinidade corresponde a valorização 

de conquistas, assertividade e sucesso material; a competição é vista como positiva e a 

recompensa com base em merecimento. Talvez uma atitude mais pragmática ou o que um 

gerente classificou como “machistas” pode  ser um aspecto da masculinidade. 

d) A dimensão da “feminilidade” corresponde a: preferência por relacionamentos, modéstia, 

cuidado com os mais fracos e qualidade de vida. Considerando ambas características o Brasil 

parece situar-se no meio delas, o que o diferencia da Argentina.  Dessa forma, o gerente 

brasileiro gosta de parecer democrático, mesmo que não o seja; gosta de parecer generoso, 

popular, voltado a trabalhos e decisões em equipe o que pode ser também um traço de seu 

personalismo, mas pode ser a questão do equilíbrio entre a masculinidade e a feminilidade. 

e) Quanto ao processo decisório brasileiro, Barros & Prates (1996) argumentam que o gerente 

brasileiro tem realmente maior distância de poder que a Argentina, porém, combinado com 

características como o personalismo e o paternalismo. Os autores argumentam que as 

reuniões de gerentes brasileiros servem como um “ritual” onde os gerentes brasileiros 

mostram-se, em geral, democráticos e estimulando a participação dos não gerentes. Porém, 

Barros e Prates, afirmam que muitas vezes a decisão já foi tomada em outros fóruns, como 

almoços ou eventos sociais. Entretanto, tem-se a impressão de que o processo é participativo 

e interativo e que a decisão sai de um consenso. Pelas respostas dos gerentes brasileiros 

parece que o processo na Argentina é menos participativo e mais vertical, ou seja, há uma 

decisão gerencial e pronto, não se discute. Este processo deixa os gerentes brasileiros que 

ficam em posições intermediária constrangidos, pois não é a forma usual de verem o processo 

de tomada de decisão. Dessa forma, a decisão ocorre nos altos níveis e não há contestação, o 

que parece ser explicado pelas dimensões de “masculinidade” e “evitar incertezas”.   
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Quadro 4.11: Nas suas demandas por informações ou nas determinações que emanava você 

percebeu dificuldades de entendimento, por parte deles?  

Gerente A - Quando você pede pra alguém fazer alguma coisa ele faz, mas considera que aquele trabalho é 
dele; a interação é difícil, e eu sentia muitas vezes dificuldade entre aquilo que eu estava querendo e o que 
ele queria fazer. Eu acho o pessoal pouco flexível; existe uma compartimentalização das atividades; faço 
meu trabalho e não vou interferir no trabalho de terceiros, mesmo que ele venha ruim, é problema dele; 
eles são bem mais individualistas que o brasileiro.. 
Gerente B – Na Argentina você pode também formar uma equipe, só que custa mais: “então vamos 
fechar”, vamos fazer assim? Sim, sim, sim, só que não vem...  
Gerente C – Por mais que você apreenda a falar o espanhol, a barreira do idioma sempre vai haver.  
Gerente D – Não, às vezes que a gente requisitou a participação deles, inclusive o sucesso da marca, foi 
fruto do entendimento. 
Gerente E – O argentino tem uma característica de individualismo muito forte; são muito bem preparados, 
mas individualistas, qualquer trabalho que exigisse um esforço de grupo ou uma análise com visão 
multidisciplinar num primeiro momento era difícil; depois fomos melhorando e conquistando sua 
confiança. 
Gerente F – Não; tinha uma coisa que me desagradava profundamente da parte deles, que era o 
descompromisso total com prazos, o cara chegava e falava; ‘pô’ chefe, nós combinamos de fazer isto, mas 
não deu; eu só descobria 2 ou 3 meses depois. [Perguntado se os brasileiros também têm esta 
característica] Não, mas é que os caras explicam tudo, eu acho que o brasileiro é humilde. 

Vem novamente em evidência aspectos já levantados como: 

a) Existe a barreira do idioma que dificulta. 

b) A questão do individualismo é muito forte; montar uma equipe parece ser um desafio, pois 

parece que não estão acostumados a trabalhar desta forma. Percebe-se também uma certa 

independência do argentino; cada um cuida do que é seu e um não interfere na 

individualidade do outro: “Se você erra o problema é seu, não tenho nada a ver com isso”.  

c) A independência do argentino provoca evidentemente um certo desconforto para o brasileiro 

que parece preferir pessoas mais submissas, embora o discurso seja de participação. A prática 

parece demonstrar que o gerente brasileiro gosta muito quando sua equipe está “alinhada”, 

que pode significar todos voltados para uma mesma direção, mas pode significar também um 

acomodamento, uma docilidade ao desejo do gerente. Barros & Prates (1996) destacam que 

um dos traços dos liderados brasileiros é o de “evitar conflitos” que explica a questão do 

alinhamento. O gerente F comentou que o brasileiro é mais humilde, aceita mais as coisas, o 

que pode ser uma dificuldade ao lidar com uma menor distância do poder, visto que o gerente 

brasileiro não gosta de ser contrariado. 
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Quadro 4.12: Admitindo que entendiam, eles se sentiam livres para questionar? 

Gerente A – A hierarquia é importante. Você manda; mas você não manda mais na área dele; esta é a 
dificuldade de quem trabalha na Argentina: mudar a cabeça, trabalhar em equipe. Eles discordam, mas 
tem que ser estimulados.  Eu fiz um curso lá e os professores ficavam extremamente incomodados quando 
você interrompia a aula pra perguntar alguma coisa. Eles que interrompiam a aula e eles que perguntavam 
a você; aí você interagia com eles. 
Gerente B – Na Bolívia se você criar as condições pra isto; mesmo fora da companhia, você fala e eles 
acatam; na Argentina você fala, escutam, mas não se sabe se acatam; isto é pior, você fica com a 
impressão que está tudo bem, mas quando você volta não é bem isso.  
Gerente C - É diferente, no Brasil você entre numa reunião não sabe se o brasileiro está brigando; na 
Argentina (em Baia Blanca) você vai ver a pessoa discordando de você, mas num  tom tranqüilo; eu 
percebo eles retraídos socialmente, mas eles se colocam, se posicionam. O argentino não, preparado ou 
não ele pode discordar de você, mas todo mundo fala no mesmo tom de voz, a emoção não vem, diferente 
do brasileiro.  
Gerente D - A primeira empresa que compramos estava carente de pai e a segunda não precisava de pai: 
os empregados dessa falavam tanto quanto ou, às vezes, até mais que os expatriados; até onde me consta 
eles não concordaram com a venda para uma empresa brasileira. Ele é muito orgulhoso da sua condição de 
ser argentino.  
Gerente E – Quando chegamos aqui as pessoas se posicionavam muito pouco; era “sim senhor”; contestar 
era muito difícil...eles tinham uma estrutura muito centrada no poder pessoal e hierárquico, ou seja, o cara 
falou não se discute; hoje você já vê as pessoas se permitindo discordar, mas se você diz: “muchacho é por 
aqui”, é “sim senhor” e acabou. A hierarquia tem um peso muito grande, muito grande.  
Gerente F – Uma coisa que eu tenho dificuldade com o argentino, eles parecem insensíveis, eles não 
defendem um colega e são muito individualistas; então eles tinham um certo receio dos brasileiros, mas a 
gente foi dando muita abertura pra eles, fazíamos muitas reuniões horizontais e também verticais. Acho 
que trabalhar com o argentino é vantajoso para a empresa; pelo fato de ser bem desenvolvido e preparado, 
nos dá um espaço muito grande pra melhorias, mas tem que buscar a participação deles, não é fácil, eles 
preferem ficar calados... 

Novamente aparecem alguns pontos já vistos antes: 

• A hierarquia é um aspecto importante; não se aceitam divergências; os professores se sentem 

incomodados com interrupções dos alunos, 

• As pessoas acatam, mas não se sabe se estão ou não de acordo, 

• As pessoas se colocam, mas de forma equilibrada, sem passar emoção; diferente do brasileiro, 

dá a impressão de ser insensível, individualista, dificuldade de trabalhar em equipe. 

• Orgulho de ser argentino. 

• Alguns vêem o argentino como questionador e que eles estão acostumados a lidar com  

conflitos;  isto parece criar uma dificuldade de relacionamento de ambas as  partes, mas a 

dificuldade maior parece ser do gerente brasileiro.  

• Há um consenso entre os brasileiros de que o argentino é muito bem formado e preparado. 
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4.3.1 Pesquisa de imagem Argentina 

Como já mencionado, a subsidiária da Argentina foi formada por uma fusão três empresas, o que 

provocou muitas dificuldades para os gestores expatriados brasileiros. Estes relataram que a 

primeira empresa adquirida era fruto de uma fusão de três pequenas empresas e tinha uma cultura 

considerada fraca e insegura devido aos processos turbulentos de fusão pelos quais tinha passado. 

A segunda empresa tinha uma cultura dominante e em expansão na América Latina e seus 

empregados tinham um grande orgulho nacional e profissional. Isto dá uma idéia da dificuldade 

do processo de fusão destas empresas e das dificuldades enfrentadas. 

Em 2003 a SAR encomendou uma pesquisa com o intuito de estudar a conveniência da troca da 

marca argentina para a marca brasileira. O resultado demonstra que havia percepções diferentes 

de acordo com a origem dos empregados.  

a) Para a maioria dos empregados da última empresa adquirida o sentimento foi de que houve 

uma perda de identidade da empresa com o povo argentino: 

“A nossa era a última empresa importante da Argentina”. 

“Os que tinham muito anos na companhia a sentiam como própria, era como uma família”. 

“Depois de tantos anos de trabalho, o único que nos mandaram foi um e-mail”. 

Já para os empregados da empresa anterior o sentimento foi de euforia: 

“Era a parte do negócio que nos faltava”. 

“Agora somos a segunda empresa integrada da Argentina”. 

b) Quanto ao processo de aquisição houve críticas e situações de suspense: 

“Há muita incerteza sobre o que vai ocorrer, ninguém nos diz algo claro”. 

“A mim parece que a empresa não tem a menor idéia do que fazer e estão deixando o tempo 

passar”.  
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“Isto não pode seguir assim, eles têm que nos dizer o que temos que fazer e como”. 

c) Percepção dos argentinos da empresa adquirida sobre os gerentes brasileiros: 

“São amáveis, porém às vezes para seguir adiante tens que julgar a situação e decidir algo”. 

“Os brasileiros geraram um clima mais amigável, agora te saúdam nos elevadores”. 

“Os brasileiros parecem muito mais abertos”. 

d) Percepção dos argentinos quanto à cultura da empresa brasileira: 

“Não sei se um dia virão e imporão uma cultura distinta”. 

“Não conheço a empresa, mas sei que se preocupam com as pessoas e com o meio ambiente”. 

“Queremos que a empresa nos seduza”. 

“Queremos estar seguros do que querem de nós, antes de nos sentirmos partes da nova 

empresa”. 

Analisando as respostas dos empregados argentinos podemos fazer algumas inferências: 

• O processo de compra e fusão das empresas foi bastante complexo devido às origens 

culturais das empresas. 

• Há um sentimento de perda pela venda de uma das poucas empresas que ainda tinha 

capital totalmente Argentino e da qual seus empregados e a própria sociedade tinham 

muito orgulho. Obviamente isto criou dificuldades adicionais aos novos gestores. 

• Os argentinos parecem enfrentar sentimentos de incerteza e ambigüidade. Por um lado 

percebem o brasileiro como amistoso e preocupado com as pessoas e o meio ambiente; 

por outro lado, sentem-se inseguros quanto ao que vai acontecer e se uma nova cultura 

organizacional será implantada. Vem em evidência uma das dimensões de Hofstede: 

“evitar incertezas”. O argentino parece necessitar de que as decisões sejam muito claras 

para sentir-se confiante e tranqüilo no ambiente de trabalho. 
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Considerando a pesquisa feita em sete países da América do Sul, como citado em 4.1.1, que 

incluiu a Argentina, é interessante destacar um trecho muito instigante do trabalho apresentado: 

 

 

 

 

4.4 Análise de conteúdo aplicada à pesquisa  

De acordo com Freitas & Janissek (2000) a definição das categorias, ou dimensões, a serem 

analisadas é a etapa mais importante da análise de conteúdo, pois elas serão as rubricas mais 

significativas que permitirão a classificação e a análise do material coletado. Com base no 

material obtido nas três subsidiárias estabelecemos as categorias abaixo. Um detalhe importante 

foi que, ao analisar as entrevistas nos três paises, vieram em relevo as quatro dimensões de 

Hofstede devido ao seu poder de explicar os comportamentos observados de acordo com a 

percepção dos gerentes brasileiros. A quinta e última dimensão: “Orientação de longo prazo”, 

conforme críticas abordadas no capítulo 2.6.4, aparentemente não se sustenta e, dessa forma, não 

foi objeto deste estudo. 

Dessa forma, o tipo de grade escolhido para a análise de conteúdo foi a mista, na qual utilizamos 

as dimensões de Hofstede e outras que se destacaram nas entrevistas. Como unidade de análise 

utilizamos frases ou expressões retiradas das entrevistas.  

Como a Bolívia não fez parte das pesquisas, nem de Hofstede (1980) nem de Barros (2003), não 

temos índices desse país que possam ser comparados com Argentina, Brasil e Colômbia. No 

entanto, consideramos que o mesmo faz parte do cluster de países latino-americanos e se 

aproxima, dessa forma, dos demais países analisados. Pelas respostas obtidas podemos afirmar 

que sua cultura está inclusive mais próxima da Colômbia e mesmo do Brasil do que da Argentina. 

A segurança e autoconfiança dos argentinos, quando a questão se aprofunda, 
parece estar na base da percepção de sua arrogância e prepotência. Parece que 
os argentinos podem prescindir da aprovação do outro, enquanto todos nós 
nos esforçamos para conquistá-la e para causar uma impressão positiva. É esta 
real ou aparente auto-suficiência – a garra e a coragem em um universo de 
pessoas mais passivas – que parece gerar o forte preconceito do qual todos 
compartilhamos (Pesquisa interna de imagem, 2003). 
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4.4.1 Dimensões de Hofstede:  

a) Distância de poder. De acordo com o quadro da figura 7 adaptado de Barros(2003), que 

replicou a pesquisa de Hofstede nos anos de 2001 a 2003 com cerca de 1700 executivos da 

América Latina, constatamos que Brasil e Colômbia se encontram com valores relativamente 

altos na escala do Índice de Distãncia de Poder - PDI, respectivamente 75 e 58, enquanto para 

a Argentina este índice é mais baixo, 46.  

Figura 7: Índice de Distância de Poder 

 

 

 

 

 

 

Adaptação do autor de acordo com Barros (2003) 

Nas entrevistas pudemos verificar como estes dados possibilitam explicar as diferenças 

encontradas: 

• Em geral, os gerentes brasileiros não encontram dificuldades em seus processos decisórios 

com bolivianos e colombianos tendo em vista que estes aceitam suas ordens sem contestação 

e até com uma certa dose de submissão, conforme relatado por alguns gerentes. 

Respostas de gerentes brasileiros sobre sua percepção dos colombianos: 

“Nosso pessoal tem uma cultura bastante alinhada, normalmente eles não dizem não”. 

“Se tiver muita confiança é capaz de falar, mas eles não têm coragem de te contrariar”. 
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“Colombiano não questiona em público, por mais que eles tenham uma posição diferente”. 

“Embora o ambiente fosse muito aberto as pessoas questionavam, mas com muita reserva”. 

“Não vejo dificuldade de comunicação, exceto a de não ser sincero enquanto não se sente 

num ambiente seguro e tranqüilo”. 

Respostas de gerentes brasileiros sobre os bolivianos: 

“Eles são em geral muito polidos, mais do que nós; isto é uma zona cinzenta perigosa que é a 

subserviência”. 

“Na Bolívia, como existe pouca contestação, teu desafio é buscar uma equipe legal, aquela 

equipe que vai te falar não”. 

“Tendência de respeito à hierarquia, ficar calado, a fronteira da subserviência...” 

“90% das vezes em que falo, só vejo as cabecinhas assim...[balançando] e eu quero o 

confronto de idéias”. 

“Mesmo fora da companhia, você fala e eles acatam”. 

Embora a maioria dos gerentes brasileiros afirme que, tanto na Bolívia quanto na Colômbia, 

gostaria que eles falassem mais e questionassem, na prática esta situação é muito cômoda 

para o gerente brasileiro, pois não é muito diferente da vivida no Brasil. Por outro lado, 

mesmo com suas respostas seguindo um discurso do executivo democrático, se percebe o 

estilo de distância de poder dos brasileiros: 

“Você tem que saber que está na casa dos outros; você é o chefe, você é quem manda”. 

“Percebi que eles tentam se aproveitar e aí eu meti uma barreira”. 

“Eu sempre jogava duro com eles: fala! Quero ouvir sua opinião, fala! Eles têm muito medo, 

muita subserviência ao estrangeiro”. 
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“A primeira impressão era sempre boa, mas você percebia que eles só queriam impressionar; 

a reação é aquela: “o chefe que tá pedindo”, mas a qualidade ou a condição não é a que se 

espera”. 

“Na Bolívia a questão é moldar a equipe que você quer, mas se você é um cara que gosta da 

atividade militar vai moldar soldadinhos de chumbo que vão dar um monte de dor de cabeça 

prá corporação”. 

• Com relação à Argentina a situação muda de figura. Como vimos pela comparação dos 

índices na Argentina o Índice de Distância de Poder tem valor de 46 enquanto o do Brasil é 

de 75. Coerente com esta diferença e diferentemente do que ocorre na Bolívia e na Colômbia 

os gerentes brasileiros sentem um certo desconforto na Argentina, pois embora os argentinos 

respeitem a hierarquia há uma certa independência e uma frieza às quais os brasileiros não 

estão acostumados. Vejamos as respostas alusivas: 

“Na Argentina eles nos vêem como uma empresa que comprou empresas argentinas e que 

têm um sistema de gestão, mas eles também têm um sistema de gestão e isto cria 

dificuldades”. 

“A forma de o argentino administrar é mais na sutileza; você não percebe se está agradando 

ou não; as coisas não são muito claras”. 

“A hierarquia é importante. Você manda; mas você não manda mais na área dele; esta é a 

dificuldade de quem trabalha na Argentina: mudar a cabeça, trabalhar em equipe”. 

“Na Argentina você fala, escutam, mas não se sabe se acatam, isto é pior, você fica com a 

impressão que está tudo bem, mas quando você volta não é bem isso”. 

“Eles são muito mais formais que nós, têm um senso de organização; mas, eu acho que nós 

[brasileiros] somos melhores em ‘management’, melhores em organização”. 

“O argentino é diferente do boliviano; preparado ou não ele pode discordar de você, mas todo 

mundo fala no mesmo tom de voz, a emoção não vem, diferente do brasileiro”. 
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“Aqui [na Argentina] tem uma forma de gestão de uma planta que se  você coloca aí no Brasil 

matava meia dúzia de gente; você imagina uma planta no Brasil que tenha RH, TI, Compras, 

Finanças, Jurídico, que não sejam subordinados ao gerente geral? O cara bota um filho pela 

boca; aqui isto é normal, então é outro tipo de organização e funciona. Eu tive um trabalho 

enorme em convencer os gerentes que vem pra cá que isto funciona, que não significa 

diluição de poder”.   

Mas existem algumas percepções de gerentes diferentes dos demais: 

“Quando chegamos aqui as pessoas se posicionavam muito pouco: era: “sim senhor”; 

contestar era muito difícil...eles tinham uma estrutura muito centrada no poder pessoal e 

hierárquico, ou seja, o cara falou não se discute; hoje você já vê as pessoas se permitindo 

discordar, mas se você diz: “muchacho é por aqui”, é “sim senhor” e acabou. A hierarquia 

tem um peso muito grande, muito grande”. 

Porém, mesmo nesta resposta, aparentemente discordante, vem em relevo a questão da 

hierarquia, que, em geral, não se discute. Sobre a hierarquia comentaremos mais a frente. 

b) Individualismo. Barros (2004), tomando como base DaMatta (1987), comenta que o Brasil 

apresenta uma característica mais coletivista que individualista e que este traço tem uma forte 

relação com o personalismo, no qual a fidelidade às pessoas é maior do que a fidelidade ao 

sistema; no Brasil há uma transferência do nível individual, frio e igualitário, para o nível 

pessoal onde as amizades e as relações têm um peso considerável. Dessa forma, em países 

com uma tendência mais individualista, como por exemplo a Argentina, percebe-se uma certa 

frieza e formalismo nas relações de trabalho, enquanto no Brasil é valorizada a afetividade, os 

trabalhos em equipe e as boas relações.   

Na pesquisa realizada por Barros (2004) praticamente Brasil e Argentina se equivalem nos 

índices, porém na percepção de praticamente todos os gerentes expatriados brasileiros o 

argentino é mais individualista. Com relação à Colômbia houve um avanço muito grande em 

direção ao individualismo na comparação com a pesquisa de Hofstede, porém, em geral, o 

brasileiro não percebe o colombiano como individualista. 
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Figura 8: Índice de Individualismo 

 

 

 

 

 

Adaptação do autor com base em Barros (2003) 

Comentamos que na percepção dos gerentes brasileiros o argentino, principalmente o 

portenho, é mais individualista. Na Bolívia e na Colômbia, embora o assunto individualismo 

não tenha vindo à tona, percebe-se que uma atitude respeitosa, quase chegando à submissão, 

tem a ver mais com uma postura coletivista do que individualista. 

Barros (2003) comenta que há uma tendência da Colômbia tornar-se mais individualista, 

provavelmente devido ao contato com empresas estrangeiras, principalmente americanas. 

Algumas respostas de gerentes brasileiros parecem confirmar essa tendência: 

“Acho que eles gostam muito de aparecer e tem muita rivalidade entre eles. Quando o cara se 

transforma em chefe ele persegue o de baixo”. 

“Eles têm uma dificuldade muito grande de assumir algo que deu errado e procuram botar a 

culpa no outro”. 

“O maior inimigo de um colombiano é outro colombiano; eles tentam crescer na sua frente 

falando mal de colegas...”.   

Já com relação ao Argentino, principalmente da Capital Federal, o individualismo é citado 

freqüentemente: 
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“Existe um individualismo,...aquela cabeça do individual, mais parecida com a européia: o 

brasileiro já pensa mais no coletivo e a nossa corporação é fundamentalmente coletiva”. 

“O Argentino de modo geral é meio egocêntrico...a influencia européia que eles têm, uma 

sensação de que estão aqui de passagem e estão com a cabeça na Europa...no começo eu 

estranhei um pouco”. 

“Existem coisas diferentes de nós, seu formalismo, egocentrismo, são muito vaidosos; por 

outro lado, eu acho que existe um ambiente extremamente machista lá na industria de 

energia...”. 

“Eles são bem mais individualistas que o brasileiro”. 

“O argentino tem uma característica de individualismo muito forte; são muito bem 

preparados, mas individualistas, qualquer trabalho que exigisse um esforço de grupo ou uma 

análise com visão multidisciplinar num primeiro momento era difícil”. 

“A rapidez de resposta é maior do que no Brasil, até por conta do individualismo; rapidez e 

qualidade”. 

c) Aversão à incertezas. Em qualquer país a questão da incerteza se encontra presente face aos 

inúmeros problemas com que se defrontam tanto os países pobres como os países ricos. O que 

difere é a forma de enfrentar e de controlar as incertezas. Países com alto índice de controle 

de incertezas procuram guiar-se por regras e normas de convivência, têm menor tolerância 

com o diferente e com a ambigüidade.  

Na pesquisa de Hofstede (1980) os países latinos têm, em geral, alto índice de aversão à 

incertezas. Já nas pesquisas de Barros (2003) estes índices caem, principalmente no Brasil. 

Segundo essa autora, a necessidade do Brasil de conviver, nas últimas décadas, com altas 

taxas de inflação e com as inúmeras mudanças de regras políticas e econômicas diminuíram 

sensivelmente a necessidade de controlar incertezas. Temos observado que no Brasil os 

jovens que entraram nos últimos anos na empresa têm algumas características diferentes: 

menor vinculação à empresa, ou seja, uma maior pragmatismo em procurar a empresa que 

mais lhe convém, uma maior competitividade com seus colegas, o desejo de subir 
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rapidamente na carreira, atitudes que parecem confirmar a tendência encontrada pela pesquisa 

da autora.   

Figura 9: Índice de Aversão a Incertezas 

 

 

 

 

   

Adaptação do autor com base em Barros (2003) 

Observando o gráfico constata-se a redução do índice nos três países, mais acentuadamente 

no Brasil e na Colômbia. Há, dessa forma, uma diferença considerável entre Argentina e 

Brasil.  

Hofstede afirma que culturas com elevada necessidade de controlar incertezas tendem a evitar 

situações ambíguas e que perdurem por muito tempo. Seus membros preferem então partir 

para a ação, inclusive com a possibilidade de alguns tomarem ações arriscadas, buscando, 

dessa forma, definir situações como forma de eliminar ou reduzir a ambigüidade. Hofstede 

afirma também que estas situações podem liberar energia e emoção, provocando sentimento 

de stress e de urgência (BARROS, 2003).  

Vemos então grandes diferenças, inclusive históricas, entre os dois países. O Brasil, tanto 

quanto a Argentina, teve movimentos revolucionários e contra-revolucionários. Percebe-se, 

no entanto, uma maior participação popular na Argentina do que no Brasil. Situações de crise 

econômica são vivenciadas com alta liberação de energia e confrontos de rua como até bem 

pouco tempo na Argentina, enquanto parece que o brasileiro dificilmente se envolve em 

confrontos desse tipo, resistindo, com uma certa acomodação, às ambigüidades e incertezas. 
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A atual grave crise política parece que não afeta o dia-a-dia do cidadão que, inclusive, 

aproveita para fazer piada procurando enfrentar as situações com muito humor e ‘jogo de 

cintura’. Barros e Prates (1996) em seu sistema de ação cultural demonstram como os traços 

de ‘postura de espectador’, ‘evitar conflitos’ e ‘flexibilidade’ dos liderados propiciam o 

aparecimento da criatividade e do ‘jogo de cintura’ como forma de superar situações 

adversas. Situações de desemprego como a vivida por nosso país e que são enfrentadas com 

muita criatividade, em outros países são causas de confrontos e crises políticas. 

Desta análise, podemos inferir que o argentino desde pequeno é acostumado a enfrentar 

situações difíceis e conflituosas discutindo abertamente o assunto. Em 2001 quando estive por 

cinco meses na Argentina, em plena crise política na qual o presidente era o sr. Fernando De 

La Rua fiquei admirado com a quantidade de debates diários intermináveis na televisão, 

inclusive com uma presença expressiva feminina, fato inusitado no Brasil, a não ser alguns 

programas mais tradicionais de entrevistas como Jô Soares ou Roda Viva. No Brasil se 

discutem os temas políticos, mas em geral em pequenos grupos e a mídia é a grande 

mediadora entre os anseios do povo (ou de uma parte do povo)  e de sua classe política.     

Como isto repercute dentro da empresa? No Brasil procura-se visivelmente não criar 

dificuldades para os gerentes, característico do traço de evitar conflitos. Os conflitos latentes 

são resolvidos através de muitos contatos e articulações de bastidores, procurando-se manter 

um “clima” amistoso e produtivo. 

Nas respostas dos gerentes brasileiros expatriados na Argentina constata-se que a hierarquia é 

um fator estrutural extremamente importante, justamente para evitar ambigüidades e 

incertezas, porém como a distância de poder é menor, o argentino não aceita passivamente a 

posição dos brasileiros, procurando atuar com independência. Na questão das críticas, 

enquanto o brasileiro em geral aceita passivamente, o argentino pode argumentar abertamente 

sobre isto, mesmo se num tom de voz controlado, causando um mal estar para o gerente 

brasileiro que não está acostumado a ser confrontado, como atestam as respostas abaixo: 

“O pessoal preza muito a hierarquia, qualquer argentino gosta de mostrar aquilo que ele tem. 

Você usar a palavra erro é mortal pra eles”. 
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“Quando você pede pra alguém fazer alguma coisa ele faz, mas considera que aquele trabalho 

é dele, a interação é difícil, e eu sentia muitas vezes dificuldade entre aquilo que eu estava 

querendo e o que ele queria fazer”. 

“Para o argentino a hierarquia é fundamental, ele precisa da hierarquia, senão ele não 

consegue se mover”. 

“A hierarquia é importante. Você manda; mas você não manda mais na área dele; esta é a 

dificuldade de quem trabalha na Argentina: mudar a cabeça, trabalhar em equipe”. 

A necessidade de controlar incertezas das pessoas sofre influência das estruturas sociais desde 

o nascimento, como uma maior proteção dos pais aos filhos ou com padrões de 

comportamento, como, por exemplo, nas escolas onde não se permitem disputas intelectuais 

entre professores e alunos (BARROS, 2003). Uma resposta de um dos gerentes parece 

confirmar este padrão escolar: 

 “Eu fiz um curso lá [em Buenos Aires] e os professores ficavam extremamente incomodados 

quando você interrompia a aula prá perguntar alguma coisa. Eles que interrompiam a aula e 

eles que perguntavam a você; aí você interagia com eles”. 

d) Masculinidade. Hofstede argumenta que as diferenças biológicas existem em qualquer parte 

do mundo, mas quanto mais realçadas forem as diferenças entre os papéis masculino ou 

feminino mais essa sociedade é considerada “masculina”. Em grupamentos onde o conceito 

masculino é marcante valorizam-se conquistas, vitórias, heroísmo, símbolos de status e de 

poder. Nessas sociedades valoriza-se também a auto-afirmação, a dureza e a competitividade 

que pode chegar até a agressividade, ou seja, valores tipicamente masculinos; por outro lado, 

é valorizado o papel da mulher como mãe que se dedica à família e que se sacrifica pelo bem 

dos filhos e pela carreira do marido. Valoriza-se ainda o papel feminino de ternura, de 

acolhida, cooperação e de preocupação com a qualidade de vida (BARROS, 2003). 

Segundo Hofstede nas sociedades femininas estas diferenças de papeis também existem, 

porém são menos enfatizadas. Tanto o homem quanto a mulher podem se dedicar à carreira, 
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ao sucesso e às atividades externas, como também ocupar-se com as coisas do lar, com a 

harmonia das relações e com a qualidade de vida (BARROS, 2003) 

Barros (2003) afirma que países tipicamente masculinos como Venezuela (índice 73), Itália 

(70) e Suíça (70) admitem de forma clara a importância da carreira, do vencer, de ser 

reconhecido e de ganhar muito dinheiro. No ponto de vista profissional valoriza-se a 

capacidade de tomar decisões e do líder empreendedor e decidido. Barros (2003) afirma 

também que as estatais brasileiras apresentam valores mais femininos (31) do que as privadas 

nacionais (56) ou multinacionais (63). Embora a pesquisa realizada por Barros (2003) mostre 

que houve uma inversão dos índices, com o Brasil se tornando mais masculino do que a 

Argentina e a Colômbia, como este estudo se refere a uma empresa estatal adotamos a 

premissa de que o índice seja mais feminino que masculino. Vejamos os dados: 

Figura 10: Índice de Masculinidade 

 

 

 

 

 

Adaptação do autor segundo Barros (2003) 

Na pesquisa original de Hofstede (1980) Brasil e Argentina tinham posições praticamente 

iguais, porém na pesquisa de Barros (2003) o Brasil tornou-se mais masculino que a 

Argentina. Consideramos que por ser uma empresa estatal o índice que corresponde aos 

gerentes brasileiros pode ser um pouco mais baixo. As respostas dos gerentes brasileiros 

expatriados não permitem um entendimento claro sobre diferenças entre Argentina e Brasil 

quanto à essa dimensão: 
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“Eu percebo que o conflito é um conflito de poder e é muito maior na Argentina que na 

Bolívia”. 

“Há uma consciência de que a Argentina se difere, na questão de submissão, dos outros paises 

da América Latina e isto é visto por eles como uma coisa positiva; mas, se estou num tipo de 

sociedade que não produz como outros que tem este tipo de sociedade, não há esta geração de 

riqueza, eu fico num dilema emocional muito forte; a questão de que esta altivez é 

complicada numa situação de crise econômica, onde o cara está desempregado, mas quer 

manter seu status anterior”. 

“Ele é muito orgulhoso da sua condição de ser argentino”. 

“O argentino é arrogante”. 

Nestas questões mais vinculadas ao aspecto da “masculinidade” como a assertividade, o 

sentimento de vencedor ou de não querer ser perdedor há obviamente posições conflituosas 

dentro da empresa. Percebe-se uma certa dificuldade dos brasileiros em lidar com este tipo de 

situação e mesmo conflitos de poder que podem ter, por um lado, origem no choque com a 

cultura local (da Capital Federal) no qual os argentinos têm um sentimento de superioridade, 

como se fossem europeus, ou no processo de compra da empresa, como vimos no item 4.3.1, 

ou ambos. 

Como fruto desta análise, com base nas quatro dimensões pesquisadas por Hofstede (1980) e 

replicadas por Barros (2003) propomos a seguinte hipótese para ser utilizada em outras 

pesquisas: 

 

 

 

 

H1 - As dimensões de Hofstede permanecem um instrumento 
válido para se analisar a influência das culturas locais em 
organizações.   
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4.4.1 Outras Categorias 

a) Cultura regional. Um aspecto que deve ser analisado com o maior cuidado quando se estuda 

um país é: cultura ou culturas? Duchatelet (2001) chama a atenção de que em sociedades 

multi-culturais, embora possa existir um padrão considerado como uma média nacional, como 

afirma Hofstede (2001), podem existir diversos subgrupos com características muito 

diferentes. Ele cita a cultura dos EUA, como exemplo, com os subgrupos das mulheres, das 

comunidades afro-americanas, dos nativos americanos e poderíamos acrescentar ainda a 

colônia latina, judeus, nipônicos, etc. 

Também no capítulo 2.6.4, apresentamos algumas críticas à pesquisa de Hofstede. 

McSweeney (2002) argumenta que há um abismo entre o micro-local (a unidade pesquisada) 

e o nacional, ou seja, a cultura nacional não é uniforme.  

Em nosso estudo também estas diferenças vieram à tona. Uma diferença que praticamente 

não interferiu nas respostas foi a diferença entre os habitantes de Cochabamba e os de Santa 

Cruz na Bolívia. No entanto, na Argentina há uma diferença significativa dos habitantes da 

Capital Federal (Buenos Aires) do restante do país que alteram totalmente os resultados. 

Enquanto o portenho (habitante de Buenos Aires) é considerado individualista, competidor e 

frio pelo expatriado brasileiro os demais habitantes são considerados mais amigos e 

cooperativos, embora mais fechados, aproximando-se um pouco dos outros povos sul-

americanos de língua espanhola. 

Dessa forma, embora consideremos que a pesquisa de Hofstede (2001) tem um poder de 

explicação para a cultura nacional, deve-se fazer um levantamento da cultura local, sob o 

risco de se fazer análises em bases que não encontram respaldo naquela comunidade. Foi isto 

que Barros (2004) fez com as regiões do Brasil, onde encontrou diferenças significativas em 

algumas dimensões. Por exemplo, na dimensão Individualismo encontramos: 
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Figura 11: Índice de Individualismo nas regiões do Brasil 

 

 

 

 

 

Adaptação do autor de acordo com Barros (2003) 

De acordo com Barros (2003) o índice médio do Brasil na dimensão Individualismo é 41. Os 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais estão um pouco acima com 50, 49 e 44 

respectivamente, ou seja, são um pouco mais individualistas do que a média Brasil. Outros 

estados conforme podemos ver no gráfico estão abaixo, ou seja, são mais coletivistas.   

Com base na argumentação apresentada propomos a seguinte hipótese: 

 

 

 

b) Facilidade de gestão. O brasileiro tem uma crença de que é flexível, tem “jogo de cintura” e 

consegue se adaptar bem à outras culturas. Isto de uma certa forma parece acontecer, como 

pudemos perceber nitidamente em países onde também há uma maior distância de poder, 

como Bolívia e Colômbia, nos quais o gestor brasileiro não tem grandes dificuldades para 

exercer seu processo decisório. Por outro lado, num país como a Argentina, que faz parte do 

mesmo cluster dos países latinos, mas que tem uma menor distância de poder o brasileiro já 

não se sente tão confortável quanto nos outros dois citados, conforme respostas já analisadas.   

H2 – Os resultados da pesquisa de Hofstede devem ser 
validados ou ajustados regionalmente.  
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Entendemos que esta dificuldade pode gerar uma outra hipótese, qual seja: 

 

 

 

c)  Idioma. Em todos os locais pesquisados há uma recorrência em reconhecer que, embora haja 

semelhança no idioma, ele representa uma dificuldade que muitas vezes é subestimada, como 

se percebe das expressões abaixo: 

“Há problemas de comunicação, embora exista uma semelhança entre português e espanhol... 

penso que é a questão dos fonemas; embora seja um só fonema a gente tem uma gradação de 

tonalidade e eles não têm; esta variedade de gradações dificulta o entendimento deles”. 

“A língua, embora tenha uma raiz semelhante, você pode passar por gafes, vexames; sendo 

semelhante a armadilha é maior”. 

“Há naturalmente a barreira do idioma, e vai haver sempre, por mais que você apreenda a 

falar o espanhol”. 

“A língua, tem que dominar. Você acha que o espanhol é parecido, mas não é assim”. 

“Existe dificuldade de comunicação, principalmente com a base. Os gerentes com quem me 

relaciono estão mais acostumados com o “portunhol”. Com o pessoal da base percebo uma 

dificuldade de absorção. A pratica que tenho usado é de me certificar de que a pessoa 

compreendeu completamente o que eu disse”. 

Diante das respostas dadas acreditamos que esta é uma categoria importante de análise e 

assim propomos a seguinte hipótese: 

 

 

H4 – O idioma, sendo semelhante, quando subestimado pode 
levar a dificuldades de comunicação. 
 

H3 – O gerente expatriado brasileiro tem mais facilidade para 
tomar decisões em países com índice de distância de poder 
semelhante ao do Brasil.   
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d) Perfil de comportamento. Outro aspecto importante para lidar com a cultura e também com 

relação ao processo decisório tem a ver com o estilo de comportamento do gestor. Atualmente 

existem diversas ferramentas de gestão que auxiliam a identificar o perfil de comportamento e 

isto pode gerar informações que ajudam muito o processo de expatriação e o sucesso do 

profissional em outro país. Na empresa em questão é utilizada uma ferramenta denominada 

DISC, que identifica as principais tendências de comportamento com base em um simples 

formulário preenchido num tempo aproximado de dez minutos. 

Os conceitos do DISC foram criados em 1928 por um psicólogo americano, Willian Marston, 

que identificou quatro tipos básicos de comportamentos que podem se combinar entre eles. 

Os quatro tipos são: 

D – Dominância – procura controlar o ambiente e conseguir seus objetivos impondo sua 

vontade. 

I – Influência – procura conseguir seus objetivos através das pessoas. 

S – Estabilidade – procura manter o “status qüo” e colaborar com as pessoas para manter o 

ambiente harmonioso. 

C – Cautela – procura fazer o que é certo, da forma certa, através de padrões elevados de 

qualidade e precisão, buscando cada vez mais aprimorar os processos. 

Podemos considerar que esta ferramenta gerencial oferece possibilidades de análises 

empíricas, apesar de estar em sintonia com os estudos dos tipos psicológicos de Carl Jung, 

entretanto foge aos objetivos deste estudo analisar sua validade em termos teóricos. 

Consideramos apenas que ela oferece insumos interessantes que podem ser utilizados 

empiricamente para auxiliar na análise de quais tipos de perfis terão maior facilidade e quais 

terão dificuldades de adaptação em outros países, sem deixar de se considerar outras variáveis 

importantes como a cultura organizacional e o ambiente institucional.  



 

 

92

Outra descoberta interessante é que o resultado do perfil médio de uma comunidade guarda 

relação com suas características culturais. Por exemplo: nos perfis estudados na Colômbia e 

na Bolívia, que incluíram uma amostragem de aproximadamente 300 empregados, há uma 

presença considerável do estilo Cautela, em comparação com a média dos resultados do 

Brasil. Este estilo tem algumas características pessoais como reserva no trato com as pessoas, 

polidez, dificuldade de exposição, empenho por uma alta competência técnica e baixa 

agressividade na busca por resultados que, de certa forma, estão alinhados com os resultados 

desta pesquisa. 

Entendemos, dessa forma, que a utilização de um programa comportamental como o DISC 

oferece a possibilidade de melhor preparar os futuros expatriados, tanto para sua adaptação 

como de sua família, visando uma melhor inserção na comunidade. Apresentamos alguns 

resultados obtidos com os perfis DISC que permitem algumas inferências.  
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Figura 12: Média dos perfis DISC de expatriados brasileiros e dos empregados locais 

Analisando o perfil DISC dos entrevistados chegamos a algumas conclusões interessantes: 

• Percebe-se na média dos gerentes expatriados brasileiros a predominância dos estilos 

Dominância e Influência, sendo que a Estabilidade e a Cautela são um pouco mais baixas. 

Na Bolívia a média dos brasileiros tem a Cautela um pouco mais elevada. Isto pode 

atenuar um pouco as tendências da Dominância e Influência.    

• A média dos perfis dos empregados da Colômbia e, principalmente Bolívia, têm a Cautela 

mais alta. Isto corresponde, de acordo com Marston (1999), a uma postura mais cautelosa, 
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respeitosa, educada, polida, mais formal e menos espontânea. Isto corresponde muito à 

descrição dos gerentes expatriados. 

• A média dos argentinos, mesmo se consideramos que a amostragem é pequena indica um 

perfil muito parecido com o dos gestores brasileiros, ou seja, uma combinação dos estilos 

Dominância e Influência, o que corresponde a um perfil voltado para resultados e para 

influenciar pessoas, tendo um forte componente de liderança. Uma das regras quando se 

trabalha com os perfis DISC é de que estilos parecidos se dão bem no plano pessoal e 

competem no plano profissional. Na prática observa-se uma competição entre argentinos 

e brasileiros, comprovando a regra acima. 

• Alguns gerentes brasileiros têm uma incidência forte do perfil Dominância e procuram 

impor seu estilo aos empregados locais, normalmente não encontrando maiores 

dificuldades na Bolívia e na Colômbia; provavelmente seus liderados é que sintam 

dificuldades pelo estilo impositivo do gerente. 

• Muitos gerentes brasileiros têm uma combinação dos perfis Dominância com Influência. 

Este perfil gosta de atingir resultados por meio de pessoas. Por outro lado, podem ter 

dificuldade quando encontram um ambiente frio ou hostil, como pudemos perceber em 

várias entrevistas. Alguns gerentes com este tipo de perfil e desde que tenham 

desenvolvido outras habilidades podem desempenhar um papel bastante político. Este é o 

caso dos gerentes gerais de unidades que entrevistamos. Pelo seu nível de respostas se 

percebe um foco de atenção e um envolvimento muito grande pelos compromissos ou 

demandas externas à organização, nos quais podem demonstrar suas habilidades como 

executivos ou presidentes das subsidiárias. 

• Outras combinações de perfis podem ter maiores dificuldades para a adaptação e para o 

trabalho de um expatriado, dependendo do tipo de trabalho realizado. Observemos 

algumas respostas à respeito: 

“Eu sentia que alguns gerentes tinham mais dificuldade, ou pelo idioma, ou pela timidez, 

vamos chamar assim, estilo pessoal dele e isto dificultava... as dificuldades aumentam 

conforme seu estilo pessoal. Este é um cuidado muito importante na designação...”. 
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“Há gerentes que tem uma inserção mais fácil e há outros que demonstram que há uma 

diferença, e as pessoas têm medo; eles agem de forma a ratificar este medo deles. É 

importante corporativamente preparar o gerente pra ir pra fora”. 

“Você tem que entender que está numa outra cultura, outro país, outra coisa e você tem 

que se adaptar”. 

“Uma dificuldade é o idioma, outra é se adaptar aos costumes e não querer que o mundo 

se adapte à você”. 

Diante do exposto propomos outra hipótese: 

 

 

 

e) Integração. O que leva um empregado a aceitar uma missão de longa duração no exterior? 

Provavelmente o desejo de fazer carreira, ou ganhar mais, ter mais poder, ou ainda a 

oportunidade de ganhar mais experiência profissional e/ou cultural, ou até outros motivos. 

Por outro lado, qual o preço a pagar?  Pelas entrevistas pudemos comprovar que há sempre 

uma perda: o conforto da própria casa, facilidades de consumo, acesso à saúde, lazer, mas 

pensamos que, principalmente, a distância de parentes e amigos. Não é a toa que o maior 

problema para um expatriado tem a ver com o bem estar de sua família, como pudemos ouvir 

nas entrevistas. Mas porque o expatriado e sua família não conseguem uma melhor integração 

no exterior, visto que alguns chegam a permanecer por quatro anos ou mais? 

Nos relatos dos gerentes é comum encontrar expressões do tipo “eu” ou “nós” e “eles” e fica 

claro que, independente de uma maior ou menor facilidade de adaptação, o expatriado 

brasileiro se percebe ou procura se manter de “fora” dos grupos locais. Isto nos leva a uma 

maior compreensão do impacto cultural que é tão grande a ponto de impedir que um 

estrangeiro possa se sentir parte do povo com quem convive durante anos. Vejamos as 

respostas ou expressões sobre este aspecto: 

H5 – O perfil de comportamento e as habilidades desenvolvidas 
tem uma influência considerável no processo de adaptação e no 
processo decisório do expatriado.  
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“Minha família ficou no Brasil e isto não é muito fácil. Onde estou sou só eu e isto dificulta. 

Se o cara não tiver um bom relacionamento com a família pode ficar desestruturado”. 

“Por mais que você domine o idioma você sempre será visto como um estrangeiro, seu 

sotaque vai ser conhecido, e você será sempre uma pessoa de fora daquele grupo”. 

“Você tem que saber que está na casa dos outros”. 

“Na Colômbia você tem que tomar cuidado com os costumes; se você convida o fulano pra ir 

na sua casa ele ascende diante dos outros; então nós não convidamos ninguém pra ir à nossa 

casa porque senão ele fica confiado”. 

“A gente quase não almoça com eles; há uma recomendação da segurança para não sair 

sozinhos, então a gente sai junto com os brasileiros e eu sei que eles se ressentem disso”. 

“No exterior se você começa a ficar chateado e passar pra sua família começa a ter um 

problema e se tua mulher tem problema acabou sua estada no exterior. O primordial é sua 

família estar bem. O casal ir antes para conhecer o país é certíssimo”. 

Todas estas afirmações nos fazem refletir mais uma vez sobre a pergunta: “Vale a pena todo 

este sacrifício?” Para alguns pode parecer secundária esta questão tendo em vista as 

vantagens que tem um expatriado. No entanto, pude perceber uma certa amargura ou, pelo 

menos, inquietação quando o assunto é família. Um dos gerentes contou-me que em Bogotá 

há uma certa limitação de movimento; a possibilidade de deslocar-se livremente se restringe 

aos limites geográficos da cidade; maiores deslocamentos somente com algum esquema de 

segurança. Há, dessa forma, uma perda de liberdade, o que causa um mal estar para toda a 

família. 

Outro aspecto, que também causa dificuldades, os expatriados, em geral homens, são 

empregados com bastante experiência e, em geral, de meia idade. Vários têm filhos em idade 

de universidade ou a esposa trabalha fora, motivos que muitas vezes levam o empregado a 

decidir morar no exterior sozinho. Como vários nos relataram, por mais que tenham bastante 

conforto e procurem manter o relacionamento social com seus colegas expatriados, a falta de 

convivência com a família pode chegar, inclusive, a desestruturar a família.  
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Voltamos à pergunta: “Porque o expatriado tem dificuldade para ter uma melhor integração 

no exterior, entendendo integração como a capacidade de fazer amizades entre os locais?” Já 

vimos como idioma, hábitos, costumes, insegurança e o medo de “ficar íntimo” ou “perder 

autoridade” podem dificultar o estabelecimento de boas amizades com os locais. Bruni (2004) 

escreveu um artigo instigante sobre hábitos de consumo e a felicidade. Nele o autor faz uma 

crítica à equação ‘riqueza’ = ‘felicidade’ e procura demonstrar que freqüentemente pessoas 

muito ricas tornam-se infelizes. Não cabe neste estudo entrar neste tipo de problemática, mas 

mostrar um aspecto interessante. No mundo moderno há um aumento pela procura de bens de 

consumo e uma perda dos bens relacionais, diminuindo a sensação de felicidade. Bruni 

(2004) conceitua bens relacionais como “aqueles bens produzidos pelas relações, por 

‘encontros’ nos quais a identidade e as motivações do outro com o qual interajo são 

elementos essenciais na criação e no valor do bem -  a amizade é um típico bem (asset, mais 

precisamente) relacional” (BRUNI, 2004, p. 59). Em outras palavras, se estou vivendo no 

exterior e, mesmo tendo um bom padrão de vida, não consigo tecer amizades com os locais, 

perco a oportunidade de aumentar minha rede de amizades e fico limitado a um punhado de 

expatriados que, como eu, vivem no local. 

Não queremos dizer que é fácil, pois se fosse muitos conseguiriam, mas acreditamos que se 

gostos, costumes e habitus diferentes dificultam fazer novas amizades, quando há uma 

curiosidade e interesse pelo novo, como uma possibilidade de enriquecer-se culturalmente 

pode ser um desafio bastante interessante e motivador para expatriados e suas famílias. 

Conhecer detalhes da cultura, ter um espírito de abertura e flexibilidade em relação ao novo 

são elementos fundamentais para tornar este desafio possível. Se em culturas próximas do 

Brasil, como os latinos, já há uma dificuldade o que dirá de conviver com povos com 

tradições totalmente diferentes como asiáticos, africanos ou em países do Médio Oriente?    

Com base nas respostas e na análise feita propomos: 

 

 

H6 – Uma melhor integração do expatriado e de sua família 
numa outra cultura propicia o enriquecimento de bens 
relacionais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta dissertação procurou identificar como os gestores do nível estratégico das três subsidiárias 

percebem a influência da cultura nacional em seu processo decisório. Fizemos isto procurando 

compreender a interação entre a percepção desses gestores, sua leitura da realidade, os fatos e 

impressões relatados, tudo isto triangulado com pesquisas de imagem realizadas por consultorias 

externas. A principal pergunta que se procurou responder foi: Que hipóteses podem nos ajudar a 

estabelecer uma relação entre a cultura nacional e o processo decisório? 

Primeiramente procuramos verificar se as dimensões de Hofstede (1980) ofereciam um 

instrumento de análise da cultura. Na medida em que íamos realizando as entrevistas e fazendo 

as análises ficamos surpresos com a consistência da pesquisa de Hofstede em explicar a leitura 

que os gestores brasileiros fazem das culturas dos países pesquisados.  

Com relação às críticas feitas por Fang (2002) e McSweeney (2002) apresentadas no capítulo 

2.6.4 assumimos que: 

• É muito difícil para nós, ocidentais, avaliarmos as críticas de Fang (2002) de que 

Hofstede não considerou adequadamente os princípios do Confucianismo e suas 

características de Yin-Yang, que relativizam as polarizações da quinta-dimensão (long-

term orientation). Mas, se considerarmos os estudos de DaMatta (1979, 1985, 1988) no 

qual mostra que o brasileiro consegue conviver com ambigüidades ou situações bipolares, 

por exemplo a ‘casa’ e a ‘rua’, ‘tradição’ e ‘modernidade’, podemos concordar com as 

críticas de Fang (2002).  Por outro lado, causa espécie a pesquisa de Hofstede colocar o 

Brasil em sexto lugar, com um índice de 65, atrás apenas de países asiáticos, tendo, dessa 

forma, um alto índice de orientação para o longo prazo, em que pese os esforços de 

Barros (2003) para justificar esta posição. Nosso entendimento é de que esta dimensão é, 

no mínimo, sujeita a questionamentos e, dessa forma, optamos por não considerar esta 

dimensão em nossas análises. 

• Quanto à discussão acadêmica de Hofstede com McSweeney, que critica conceitos 

utilizados por Hofstede, este concorda de que não existem cultura, valores e dimensões, 

mas construtos utilizados para explicar e predizer comportamentos em circunstâncias em 
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que fatores políticos, econômicos e institucionais não conseguem explicar. Entendemos 

que pontualmente a argumentação de McSweeney pode ser válida, mas, em geral, os 

pesquisadores sociais se valem de artifícios como, por exemplo, utilizar a tendência 

central para analisar resultados. Em que pese a atitude um pouco “arrogante” e impaciente 

de Hofstede para o debate com McSweeney, consideramos que suas pesquisas têm um 

valor muito grande, visto que conseguem oferecer um alto grau de explicação para 

diferenças culturais entre países. Porém, nossa proposta, conforme exposta no capítulo 

anterior, é de que os resultados de futuras pesquisas sejam validados regionalmente, pois 

podem apresentar surpresas na interpretação. Aliás, o próprio Hofstede admite esta 

possibilidade ao afirmar que podem haver diferenças significativas em grupos ou regiões 

dentro de países.   

Após confirmar as dimensões de Hofstede como uma hipótese válida para analisar culturas de 

países da América do Sul continuamos fazendo outras análises e pudemos descobrir mais 

algumas categorias que permitiram a criação de mais cinco hipóteses para uso em análises deste 

tipo.  

Dessa forma, com as hipóteses abaixo damos por respondida á principal pergunta deste estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 - As dimensões de Hofstede permanecem um instrumento 
válido para se analisar a influência das culturas locais em 
organizações.   

H4 – O idioma, sendo semelhante, quando subestimado pode 
levar a dificuldades de comunicação. 

H3 – O gerente expatriado brasileiro tem maior facilidade para 
tomar decisões em países com índice de distância de poder 
semelhante ao do Brasil.   
 

H2 – Os resultados da pesquisa de Hofstede devem ser 
validados ou ajustados regionalmente.  
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Ao longo dos capítulos 4 e 5 utilizamos também a técnica de análise do discurso, através da qual 

pudemos perceber nas falas diversas omissões ou uma possível intenção subjacente: 

§ Diversos gerentes procuram “vender” sua imagem de gerente moderno e sensível às 

necessidades dos empregados locais. 

§ Os gerentes gerais das subsidiárias procuram também vender uma “big picture” do seu 

trabalho externo junto aos diversos públicos de interesse. 

§ Várias falas de gerentes fazendo críticas a possíveis dificuldades da outra cultura omitem, 

na verdade, traços da nossa cultura, principalmente no que se refere a distância de poder. 

Ao se analisar o material coletado e compará-lo com o referencial teórico achamos oportuno 

trazer outras informações que possam enriquecer a análise e clarificar nossas percepções.  

Do ponto de vista do fato administrativo, de acordo com Ramos (1983), os gerentes, com 

algumas exceções, percebem a importância da decisão como um fator estruturante para o 

processo decisório. Percebem também que os fatores culturais influenciam seu processo ou o 

resultado das decisões, visto que ruídos em comunicações ou predisposições para a ação 

incorporadas (BOURDIEU, 1996) podem levar a resultados diferentes do esperado pelo gerente. 

Outros gerentes, ao invés, utilizam um discurso empresarial e acabam colocando problemas 

estruturais como estruturas, processos, programas e metas como os pontos centrais do problema 

decisório. 

 

H5 – O perfil de comportamento e as habilidades desenvolvidas 
tem uma influência considerável no processo de adaptação e no 
processo decisório do expatriado.  

H6 – Uma melhor integração do expatriado e de sua família 
numa outra cultura propicia o enriquecimento de bens 
relacionais. 
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Quanto ao processo decisório em si alguns pontos foram evidenciados: 

• Não foi possível identificar um padrão de processo decisório, pois nos parece que ele é fruto 

do estilo do gerente, como vimos no capítulo anterior e de acordo com o contexto da decisão. 

Dessa forma, na Colômbia e na Bolívia, países nos quais os gerentes brasileiros praticamente 

não encontram oposição ao seu estilo, o modelo mais utilizado se aproxima mais do que 

Simon classifica como racionalidade limitada (SIMON, 1960, apud MILLER et al., 1996), 

tendo em vista que as decisões são tomadas de forma muito parecida com o Brasil, ou seja, 

procura-se encontrar a decisão que “satisfaça” uma dada situação, sem fazer análises muito 

elaboradas e, pelo contrário, muitas vezes pautando-se por restrições ou contingências 

políticas.  

• Alguns gerentes brasileiros, principalmente no início de sua estada no exterior, pelo fato de 

desconhecerem a cultura e os costumes, acabam por demorar mais no processo de coletar 

informações, formar um juízo da situação e tomar a decisão. 

• Outro dado que parece corroborar as críticas feitas à Jaques (1998) no capítulo 2.3 é uma 

forma coletiva de tomar as decisões. Na forma coletiva contabilizam-se os louros pelos 

acertos e diluem-se as falhas. Barros (2003) afirma que o Brasil exibe uma tendência ao 

coletivismo e que este traço tem uma forte correlação com o personalismo. Neste sistema o 

interesse do grupo prevalece sobre as preferências individuais e há, também, uma 

autoproteção do grupo que dilui responsabilidades, o que dificulta o conceito de 

“accountability”, base do estudo de Jaques (1998). Alguns gerentes usaram impressões 

interessantes sobre o processo decisório: 

o “No Brasil o processo decisório é discutido em vários níveis até chegar na decisão, lá 

não: o negócio vem por cima e pum; mas, isto assim, não, e... não!”.  

o “O brasileiro já pensa mais no coletivo e a nossa corporação é fundamentalmente 

coletiva”. 

o “Mas uma coisa que eles [os argentinos] admiraram dos brasileiros e acho isto 

importante, no começo podem achar que é debilidade, mas depois vêem que isto dá 

muito ganho, numa reunião pra discutir um assunto, pode ser técnico, na cultura 

brasileira a hierarquia não prevalece; isto pra eles é uma surpresa, eles não têm este 

costume de sentar e discutir dessa forma e eles percebem como uma grande vantagem; 
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em geral o pessoal tem uma formação excelente, mas eles consideram como um 

patrimônio pessoal, e a gente utiliza nosso patrimônio como patrimônio coletivo; eles 

são bem mais individualistas que o brasileiro”. 

• Outros gerentes, que têm um estilo mais forte de Dominância parecem não se preocupar 

muito com a cultura ou com os condicionamentos locais e tomam as suas decisões 

normalmente, independente do efeito nas outras pessoas. Dessa forma, muitos gerentes 

afirmam que amadureceram muito no exterior, porém isto não alterou seu processo decisório, 

o que talvez se explique pelo estilo de comportamento Dominância e uma grande 

autoconfiança desses gerentes. 

• Há um consenso de que nos processos de expatriação ocorre uma grande aprendizagem e um 

processo de amadurecimento, devido a uma maior compreensão da cultura local e ao 

desenvolvimento de habilidades para lidar com as situações e os hábitos locais. 

• Na Argentina, como fruto de características da cultura local, bem como dos choques devido 

ao processo de fusão, a questão dos conflitos de poder vêm à tona, como pudemos comprovar 

pelas entrevistas. Em situações de conflitos de poder o estilo e a habilidade gerencial são 

fatores preponderantes. Pelas respostas de alguns gerentes os conflitos de poder se 

aproximam das definições de: 

o  Pfeffer e Salancik (1978), ou seja, poder como resultado da habilidade para controlar 

o acesso a recursos essenciais, 

o Giddens (1990), nas situações em que as ações corporativas são dadas como certas e 

consideradas inquestionáveis (MILLER et al., 1996), 

o Bachrach e Baratz (1962) nas situações de “não-decisão” como uma forma usual de 

decidir sobre certos problemas. Esta foi, inclusive, uma percepção dos argentinos na 

pesquisa sobre a marca, provavelmente devido à forma mais coletivista do processo 

decisório brasileiro que difere um pouco dos argentinos. 

Como vimos no capítulo 2.4 a questão do poder é bastante complexa. Ela pode significar desde 

disputas por posições ou ascendência sobre outros gerentes, como disputas por maiores recursos 

ou autonomia para tocar a sua área. Na Colômbia e Bolívia constatamos que é muito claro o 

poder ou autoridade de quem manda e dos que obedecem, de acordo com a lógica Weberiana. 

Poderíamos ainda inferir que, fruto de culturas com alta distância de poder, o valor relativo de 
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poder do campo dos expatriados não é colocado em questão pelos empregados locais, conforme 

Bourdieu (1996). 

Tal não ocorre na Argentina, onde, com uma menor distância de poder, há um equilíbrio entre os 

campos de poder, o que leva à conflitos, muitas vezes latentes. Dessa forma, os gestores 

brasileiros tiveram e estão tendo que lidar com situações bastante complexas e talvez novas para 

vários deles, visto tratar-se de um ambiente cultural diferente do estão acostumados. 

Consideramos que estes conflitos de poder poderão redundar tanto em lutas internas com perdas 

para todos e para o moral da organização como podem também se tornar produtivos, desde que os 

principais gestores consigam dar uma direção e um sentido de novas conquistas empresariais que 

possam beneficiar a todos.   

Outro ponto importante abordado, principalmente, pelos gerentes gerais das subsidiárias, foi o 

grau de responsabilidade e autonomia em representar a Holding em fóruns políticos, empresariais 

e sociais, demandando conhecimentos e habilidades diferenciados e nem sempre de 

conhecimento dos executivos da Holding. A perspectiva institucional, formada por atividades 

padronizadas e articuladas, e que expressam normas e regras sociais condicionam a leitura e 

padrões específicos de comportamento tal como afirma Giddens (1989). Além da necessária 

articulação externa cabe também aos gestores evidenciar sua competência gerencial em traduzir e 

disseminar as intenções e caminhos estratégicos para a organização (MACHADO-DA-SILVA, 

2004). 

Numa situação em que os gerentes estratégicos reconhecem ter um alto grau de autonomia para 

decidir aspectos decisivos para o sucesso da organização ganham relevo os mecanismos de 

controle econômico como a governança corporativa e as teorias da agência e dos custos de 

transação, como vimos no capítulo 2.3. Pesa um ônus sobre esses gerentes de buscar resultados 

de acordo com o plano estratégico da empresa, bem como conciliar expectativas e conflitos entre 

a organização e os diversos stakeholders. Em algumas entrevistas foram relatadas situações 

inusitadas como, por exemplo, na Colômbia, devido ao problema da guerrilha, a instalação de 

uma planta foi uma verdadeira operação de guerra com um movimento logístico que envolveu até 

o exército colombiano. Outro relato dá conta de que em uma comunidade que não tem outra fonte 
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de emprego a não ser esta empresa decidiu-se pela solução de dar trabalho temporário a membros 

da comunidade como forma de atender necessidades básicas dessa comunidade. 

Procuramos, ao longo do capítulo 4, responder à questão principal e às demais questões buscando 

atingir os objetivos propostos. Identificamos então que o gestor brasileiro, embora reclame de 

uma certa falta de participação de bolivianos e colombianos, sente-se muito bem nesses países, 

pois não entram em choque com a nossa cultura. Diferentemente, na Argentina, há um certo 

desconforto e uma dificuldade em lidar com o estilo diferente, mais independente e individualista 

do argentino, principalmente do portenho. 

Pudemos também verificar que, de uma maneira geral, o processo decisório dos brasileiros 

praticamente não é afetado na Colômbia nem na Bolívia. Na Argentina, embora os gerentes 

brasileiros digam que não mudaram seu estilo decisório a prática mostra que há um desconforto 

pela frieza do argentino, perplexidade pela independência e pela postura de fazer as coisas ao seu 

modo e uma certa indefinição dos gestores brasileiros em implantar seu modelo de gestão, como 

os próprios argentinos reconhecem. Então podemos afirmar que a cultura Argentina, 

principalmente a portenha, afeta o processo decisório brasileiro. 

Procuramos também, de forma extensiva, ao longo do capítulo 4, mostrar similaridades e 

diferenças nas culturas dos três países. Podemos então afirmar que há bastante similaridade entre 

as culturas Colombiana e Boliviana, de acordo com a percepção dos gestores brasileiros, 

analisadas com base nas dimensões de Hofstede. Obviamente existem diferenças sensíveis entre 

os dois países como, por exemplo: 

o Maior nível educacional na Colômbia, 

o Maior tendência ao individualismo na Colômbia, fruto de contatos com outros países, 

o Maior nível de industrialização na Colômbia, devido a investimentos durante anos de 

empresas multinacionais. 

No entanto comparando-se os dois países com a Argentina há uma maior diferença, mesmo 

considerando que estão dentro do mesmo cluster de países latinos.  
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Permanece ainda uma questão a ser respondida: “Que recomendações podem ser dadas ao 

processo de designação e de formação de gerentes expatriados brasileiros?”. Esta pergunta não é 

tão simples de responder, pois há diferentes ângulos de visão dos problemas, mas oferecemos 

algumas sugestões, sem ter a pretensão de ser conclusivos ou de esgotar o assunto: 

1. Procurar identificar nos candidatos à uma função gerencial no exterior um perfil mais 

adequado aos desafios de se confrontar com culturas diferentes. Para os candidatos à 

Colômbia e Bolívia, além da competência técnica, gerentes que tenham flexibilidade e 

sensibilidade para lidar com culturas diferentes da sua, procurando, por um lado, valorizar os 

traços da cultura nacional e por outro influenciando a cultura organizacional para a adoção de 

práticas mais de acordo com a orientação corporativa e com a intenção estratégica da 

companhia. 

2. Para os candidatos à Argentina, além das características acima, é importante que os futuros 

gerentes tenham uma postura assertiva e decidida que transmita confiança aos seus liderados. 

É desejável também que o gestor se aproxime do modelo idealizado por Jaques (1998): que 

seja menos dependente de relações interpessoais amistosas e mais pragmático na busca por 

objetivos empresariais, o que estaria mais de acordo com a cultura Argentina. É importante 

ainda que esse gestor saiba delegar, confiando na competência técnica dos argentinos, mas 

que tenha a firmeza para implantar as práticas e objetivos corporativos, diminuindo, dessa 

forma, os conflitos de poder prejudiciais à corporação.  

3. Quando a demanda for para a posição de gerente geral, em qualquer país, a escolha torna-se 

ainda mais difícil, pois além de direcionar e mobilizar os esforços internos, em sintonia com a 

corporação, o titular desta função deve negociar com inúmeros atores locais, visando 

interesses estratégicos da organização. Devido à grande exposição e complexidade que esta 

função é demandada deve-se selecionar um profissional que tenha os comportamentos e 

habilidades necessários, bem como, um modelo mental complexo que lhe permita cotejar 

ameaças e oportunidades externas, bem como forças e fraquezas internas, discernindo 

soluções que garantam os objetivos da organização no longo prazo.  

4. Outro aspecto importantíssimo e às vezes não corretamente identificado: deve-se avaliar a 

situação familiar do candidato, observando-se aspectos favoráveis ou desfavoráveis à 

transferência, visto que este é um fator que pode facilitar, dificultar ou até inviabilizar uma 

permanência no exterior, ou fazer com que o expatriado retorne antes do período previsto, 
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com conseqüências negativas para as pessoas e para a empresa. Recomenda-se, inclusive, a 

permanência por um período de tempo no futuro local, antes da efetivação, para 

conhecimento e verificação “in loco” das condições de habitação, escolar, social, saúde, etc. 

5. Criar nos países de origem e de destino uma estrutura de suporte ao expatriado e à sua 

família, pois isto tem uma repercussão muito grande na satisfação gerando um ambiente 

propício ao melhor desempenho do expatriado, 

6. Quanto ao aspecto do desenvolvimento de competências necessárias recomendamos: 

o Capacitação básica no idioma (empregado e familiares), 

o Conhecimento aprofundado das características culturais (empregado e familiares), 

o Capacitação aprofundada em liderança, tendo em vista que em culturas diferentes os 

habitus dos indivíduos condicionam comportamentos, práticas e pensamentos, exigindo 

muito mais da capacidade do gestor em liderar equipes. 

o Mostrar ao empregado e familiares que, conhecendo a cultura local e estando mais abertos 

a assimilar hábitos dessa cultura, facilitará uma melhor integração local e a aquisição de 

bens relacionais, o que ajudará em muito a permanência do empregado, criando as 

condições para que o mesmo possa desempenhar sua função com o mínimo de 

preocupação com o seu bem estar e o de sua família, 

o Que o gerente que vai assumir a nova função no exterior tenha um tempo mínimo de 

overlap com o colega que está saindo, como forma de conhecer bem as condições internas 

e externas à empresa sem ter que se envolver nas operações do dia a dia, 

o O expatriado deve conhecer todos os detalhes importantes que envolvam a sua viagem e a 

de seus familiares, tanto na ida, como durante o período de expatriação e no retorno para a 

matriz. 

Para concluir, achamos interessante refletir sobre uma parte da pesquisa de imagem citada em 

4.1.1, na parte que diz respeito ao Brasil. 

Como os brasileiros se vêem: 

• Alegres, festeiros, cordiais com estrangeiros e trabalhadores. Pontos negativos: baixa 

escolaridade, alienados, conformados, acomodados. 



 

 

107

Como os habitantes de outros países vêem os brasileiros? Além da grande desigualdade social, 

que todos percebem no Brasil, eles também os vêem como: 

• Esnobes, não gostam de trabalhar (Argentinos) 

• Acomodados (Colombianos) 

• Baixa escolaridade e prepotentes (Uruguaios) 

• Infiéis, promíscuos, alto índice de delinqüência (Peruanos) 

• Libertinos (Bolivianos) 

• Alto índice de delinqüência, prepotentes (Paraguaios) 

Constatamos então que, da mesma forma que os brasileiros podem tipificar seus parceiros do 

continente através de preconceitos, demonstrando desconhecimento, a recíproca também é 

verdadeira. Aliás, isto ocorre até mesmo dentro de países. Os brasileiros do sul e sudeste não têm 

preconceitos com os nordestinos? O paulista não tem preconceitos contra o carioca e vice-versa?  

Para uma empresa que expande sua atuação para outros países, passa a ser condição de 

sobrevivência o desenvolvimento da flexibilidade cultural, como forma de aproveitar o potencial 

individual e de suas equipes de trabalho. Para o desenvolvimento desta competência acreditamos 

que alguns aspectos são importantes, tais como: 

§ Conhecimento de idiomas, 

§ Interesse pelo novo,  

§ Flexibilidade, respeito, tolerância, diálogo e capacidade de negociação intercultural. 

Concordamos, então, com a argumentação de Lívia Barbosa, quando se refere ao perfil 

recomendado para expatriados: “Procuram-se profissionais que tenham facilidade de lidar com a 

diferença, que falem várias línguas, que saibam adaptar-se, que tenham curiosidade intelectual 

pelo novo, etc.”  (BARBOSA, 1999, p. 124). 

Concluímos afirmando que esta pesquisa, em se tratando de um estudo de caso, não tem a 

pretensão de generalizar as conclusões apresentadas. Nosso intuito foi coletar material empírico 

possibilitando a identificação de hipóteses que permitam avançar nos estudos que relacionem 

processo decisório e cultura local. Aliás, como afirmou Becker “[...] muita pesquisa ainda deverá 

ser realizada” (BECKER, 2004, p.312, apud  MILLER et al., 1996).
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