
E-mail para contato: miriaangelareis@gmail.com IES: ESTÁCIO BH

Autor(es): Iris Barbosa Goulart; Miria Ângela Coelho Reis; Ugo Caputo

Palavra(s) Chave(s): cultura, cultura organizacional, cultura portuguesa, cultura brasileira

Título: CULTURA PORTUGUESA E CULTURA BRASILEIRA: A INTERINFLUÊNCIA DE TRAÇOS DE COLONIZADOR E COLONIZADO 
NAS ORGANIZAÇÕES

Curso: Gestão de Recursos Humanos

Gestão e Negócios

RESUMO

Trata-se de uma iniciativa de internacionalização e o estudo se detém na análise dos traços mais representativos da cultura nacional portuguesa e 
da cultura brasileira. A abordagem serve de suporte à análise da cultura organizacional e cabe lembrar que assim como a cultura marca a 
identidade de um povo, seus costumes, suas crenças, valores e comportamentos, a cultura organizacional caracteriza a identidade de uma 
organização, exercendo influência significativa sobre todos os processos e relações que se desenrolam no seu interior. A cultura portuguesa tem 
como traços distintivos o espírito aventureiro, a sensibilidade, a pouca rigidez moral, o espírito messiânico e o sentimento de independência e 
liberdade. Já a cultura brasileira, além de refletir a condição de inferioridade hierárquica devida à forma como foi colonizada, tem traços de 
personalismo, malandragem, sensualismo e espírito aventureiro. O pressuposto é de que a cultura de uma organização reflete, com frequência, 
traços da cultura nacional do país que constitui sua sede ou que marcou sua origem. No âmbito da gestão, observa-se a influência da cultura 
nacional sobre a cultura organizacional principalmente quando se analisam os modelos de gestão importados e que são implementados nas 
organizações dos países que passam a abrigar unidades de empresas multinacionais. A literatura aponta a importância dessas influências culturais 
sobre o trabalho que se desenvolve nas organizações. A partir daí, delineou-se como objetivo analisar a influência dos traços constituintes da 
identidade brasileira e da identidade portuguesa na cultura de uma organização portuguesa que tem unidade no Brasil e de uma organização 
brasileira que tem unidade em Portugal. Trata-se de um estudo de caso de caráter qualitativo e descritivo. A empresa foco da pesquisa é de 
origem portuguesa atuante no segmento de tecnologia da informação. Foi estudada a sua filial situada em Belo Horizonte, MG. Buscou-se 
identificar a presença de traços da cultura portuguesa nesta a partir da percepção dos gerentes brasileiros e segundo a visão dos gerentes 
portugueses. O levantamento dos dados se deu através de entrevista semiestruturada, às quais foram gravadas, transcritas e, posteriormente, 
submetidas à análise de conteúdo. A amostra foi composta por 8 gerentes brasileiros, de nível médio, atuantes na filial brasileira desde o início de 
suas atividades e 4 gerentes portugueses de nível médio e estratégico. Os resultados apontam que a empresa não adota um processo formal de 
socialização para a disseminação dos valores organizacionais. Esses são repassados de maneira tácita, a partir da convivência no dia a dia, entre 
brasileiros e portugueses, bem como, no alinhamento do modus operandis da empresa. Percebe-se a existência de um conflito, entre os gerentes 
brasileiros, na incorporação dos valores portugueses em virtude das diferenças culturais. Assim como uma dificuldade dos portugueses em 
assimilar as características culturais locais que impactam no comportamento organizacional. A cultura portuguesa é percebida, pelos gerentes 
brasileiros, como autoritária e individualista. O português descrito como uma pessoa difícil para se comunicar, pouco acessível, pouco receptivo, 
intransigente e totalmente voltado para o trabalho. Em contraposição, o brasileiro é descrito como acessível, aberto, receptivo e flexível. A 
necessidade de imposição dos portugueses é percebida pelos brasileiros, perpetuando as características do colonialismo. Percebe-se a 
manifestação da cultura portuguesa na filial brasileira desde o nível mais externo – artefatos visíveis – através de se ter reproduzido o mesmo 
layout de escritório até o nível mais profundo – os valores praticados. A incorporação da cultura portuguesa, pelos brasileiros, se evidencia 
principalmente, quando da promoção de um colaborador a líder onde esse
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