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RESUMO 
 

As diferenças entre culturas nacionais têm sido estudadas por uma variedade 

de autores. Estas diferenças possuem implicações para a gestão. Algumas destas 

diferenças entre culturas nacionais são mais sutis, principalmente em casos de 

países contíguos, com histórico em comum. Nestes casos, há autores que sugerem 

que seja mais adequada a abordagem dos Padrões Culturais Avaliativos (PCAs). Há 

o precedente de um estudo intercultural envolvendo o Brasil num estudo 

comparativo entre os PCAs de brasileiros e portugueses. Em contextos intra-

culturais, há a possibilidade do uso desta abordagem como realizado em estudos 

envolvendo os PCAs das Alemanhas Ocidental e Oriental. No contexto brasileiro, 

não há estudos intra-culturais utilizando a abordagem de PCAs. Utilizando a 

abordagem desenvolvida ao longo da obra de Hofstede para o estudo de diferenças 

entre culturas nacionais, existe um estudo anterior sobre as diferenças entre culturas 

regionais brasileiras. O presente trabalho tem por objetivo analisar as implicações 

para a gestão das diferenças de PCAs entre maranhenses e mineiros que trabalham 

em Palmas-TO. Para alcançar este objetivo, procedeu-se à identificação dos PCAs 

relativos aos mineiros percebidos pelos maranhenses e vice-versa, com base na 

abordagem desenvolvida por Alexander Thomas e outros teóricos da área. Em 

seguida, foram identificadas as implicações das diferenças de PCAs entre 

empregadores e empregados, tanto mineiros quanto maranhenses, para a gestão 

em Palmas-TO. Como resultados, os PCAs de mineiros e maranhenses foram 

categorizados em quatro eixos: Sobrevivência e Ascensão Social, Higiene e Hábitos 

Alimentares, Estilos de Gestão de Conflitos, Vida em Comunidade e Ética e 

Solidariedade. Os PCAs que geraram implicações para a gestão por empresários 

mineiros  vincularam-se aos eixos “Sobrevivência e Ascensão Social” e “Higiene e 

Hábitos Alimentares”. As implicações para a gestão por empresários maranhenses, 

por sua vez, foram provenientes de PCAs dos eixos “Estilos de Gestão de Conflitos” 

e “Sobrevivência e Ascensão Social”. 

Palavras-chave: Padrões Culturais Avaliativos. Mineiros. Maranhenses. Implicações 

para a Gestão. 



 
 

ABSTRACT 
 

The differences between national cultures have been studied by a variety of 

authors. These differences have implications for management. Some of these 

differences between national cultures are more subtle, especially in cases of 

contiguous countries with common history. In these cases, there are authors who 

suggest that the Cultural Standards (PCAs – “Padrões Culturais Avaliativos” in 

portuguese) constitute a more appropriate approach. There is a precedent of a cross-

cultural study involving Brazil in a comparative study of Brazilian and Portuguese’s 

PCAs. In intra-cultural contexts, there is the possibility of using this approach as 

performed in studies involving the PCAs of West and East Germany. In the Brazilian 

context, there are not intra-cultural studies using the approach of PCAs. Using the 

approach developed over the work of Hofstede for the study of differences between 

national cultures, there is a previous study on the differences between regional 

cultures in Brazil. The present study aimed to examine the implications of PCAs 

differences between Maranhão and Minas Gerais people for the management in 

organizations in Palmas-TO. To achieve this goal, the PCAs for the Minas Gerais 

people perceived by Maranhão people and vice versa were identified, based on the 

approach developed by Alexander Thomas. Next, the implications of the PCAs 

differences between employers and employees from Minas Gerais and Maranhão for 

management issues in Palmas-TO were identified. As results, the PCAs of 

individuals from Minas Gerais and Maranhão were categorized into four axis: Survival 

and Rise Social, Health and Eating Habits, Styles of Conflict Management, 

Community Life and Ethics and Solidarity. The PCAs that generated implications for 

management to entrepreneurs from Minas Gerais were related to the axis "Survival 

and Social Ascension" and "Health and Eating Habits". The implications for 

management to entrepreneurs from Maranhão, in turn, were derived from PCAs axes 

"Styles of Conflict Management" and "Survival and Social Ascension." 
Keywords: Cultural Standards. Minas Gerais. Maranhão. Implications for 

Management.  
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1 INTRODUÇÃO 

As culturas nacionais vêm sendo estudadas desde a primeira metade do 

século XX, por diferentes razões. Ao longo dos anos, vários autores se destacaram 

no estudo de culturas nacionais em diferentes disciplinas, tais como a Antropologia, 

a Psicologia Social, a Ciência Política, e também a Administração.  

Por exemplo, Hofstede (1980, 1983, 1984a, 1984b, 1993, 1994, 1996, 1998, 

2001) realizou contribuições importantes no sentido de identificar e descrever 

aspectos em que as culturas nacionais geram conseqüências para a gestão em 

cada país, na forma de seus modelos de liderança, no formato das organizações, 

nas teorias de motivação preferidas, formas de planejamento, e, frequentemente, 

maior ou menor tendência para o empreendedorismo e empregos autônomos, assim 

como nos tipos de objetivos dos gestores. 

 Thomas, Kinast e Schroll-Machl (2010) também organizaram uma obra 

contendo diversos estudos que provêem uma miríade de razões para o estudo de 

assuntos interculturais na área de gestão: as implicações da interculturalidade para a 

gestão em linhas gerais (Stumpf, 2010a); os estilos preferidos de retórica 

(Kammhuber, 2010a), negociação (Kammhuber, 2010b) e gestão de conflitos 

(Kammhuber, 2010c) em cada cultura; gestão de projetos (Zeutschel, 2010) e 

liderança (Stumpf, 2010b) em contextos interculturais; situação dos expatriados em 

projetos internacionais (Thomas e Schroll-Machl, 2010; Fischlmayr e Schroll-Machl, 

2010). 

Hofstede et al (2010a) ressaltam que as diferenças culturais são 

principalmente estudadas comparando culturas nacionais distintas; porém foram 

encontradas diferenças relevantes nas dimensões culturais entre as regiões 

brasileiras, o que revela a possibilidade de pesquisas sobre cultura regional, em 

nível intra-nacional. 

É possível então que as conseqüências da cultura para a gestão apontadas 

por Hofstede em vários pontos de sua obra de 1980 a 2001 sejam aplicáveis em 

nível regional dentro dos países. 

No caso do Brasil, em que há evidências de correntes migratórias internas 

(Ribeiro, 1995), é possível que os contatos entre pessoas de diferentes culturas 

proporcionados por estas mesmas correntes reflitam-se em ambientes de trabalho 

multiculturais, por exemplo, na forma de atritos, ou na emergência de práticas 

híbridas de gestão e processos de trabalho que incorporem características de 
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culturas regionais diversas.  

Nestes contextos multiculturais, torna-se relevante estudar que 

consequências as diferenças entre culturas acarretam para a gestão. 

No contexto das culturas nacionais, as diferenças entre culturas têm sido 

estudadas à luz de teorias sobre Valores Culturais, como as professadas por autores 

como Hofstede (1984b), Inglehart (1990), Triandis (1995), Trompenaars e 

Hampsden-Turner (1993), Schwartz (1999) entre outros. 

Brueck e Kainzbauer (2002) defendem que os estudos embasados nas 

teorias sobre Valores Culturais apresentem limitações expressivas para o estudo de 

diferenças culturais entre contextos históricos e culturalmente próximos. Neste 

sentido, Brueck e Kainzbauer (op. cit) sugerem que os Padrões Culturais Avaliativos 

(doravante denominados PCAs) sejam uma alternativa mais adequada para o estudo 

destas diferenças, pois estes captam diferenças sutis, inclusive dentro de clusters de 

países com Valores Culturais parecidos. 

Outra aplicação possível dos PCAs seria no estudo de diferenças culturais 

intra-países, como no estudo realizado por Rieger (1992) comparando os 

remanescentes da Alemanha Oriental com os da Ocidental. Um argumento em favor 

disso pode ser encontrado em Hofstede et al (2010a), devido à dificuldade em se 

realizar uma pesquisa comparativa entre estados ou regiões brasileiras utilizando-se 

uma medida mais frequentemente utilizada em estudos comparativos entre países. 

No estudo realizado por Hofstede et al (2010a), uma das dificuldades em se 

comparar os estados e regiões é que a amplitude dos escores obtidos nas medidas 

relativas aos estados brasileiros é muito menor do que a amplitude dos escores nas 

dimensões culturais de Hofstede tanto em nível mundial, quanto de América Latina.  

Voltando ao quadro de referência dos PCAs, Thomas (2003a, p. 30) define os 

PCAs como  
guias de orientação que auxiliam na obtenção de conhecimento sobre os 
sistemas de orientação de outras culturas e servem para explicar 
comportamentos inesperados ou não-familiares por parte do parceiro de 
interação e que provêem um ponto de referência a partir do qual se pode 
tomar consciência do próprio sistema de orientação cultural, formando uma 
base para a reflexão.  

 
Thomas (1996) acredita que a diferença entre PCAs provoca incidentes 

críticos. No presente estudo, pretende-se utilizar a abordagem dos PCAs para 

pesquisar diferenças entre grupos culturais que coexistem dentro de uma cidade, 

como se verá no item seguinte. 
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 Estas diferenças entre PCAs podem provocar implicações para a gestão, 

como se vê em Thomas (1996), Dunkel e Meierewert (2004), Fink e Meierewert 

(2004) e Schroll-Machl e Nový (2008): 

• Em Thomas (1996), as diferenças de PCAs entre chineses e alemães no âmbito 

da comunicação demonstraram uma necessidade de treinamento intercultural 

para a compreensão da diferença de PCAs; 

• Dunkel e Meierewert (2004), por sua vez, citaram as diferenças de PCAs em 

termos de gestão de conflitos como impactantes na gestão de times multi-

culturais; 

• Fink e Meierewert (2004), de maneira distinta, apresentaram o impacto dos 

diferentes PCAs em relação ao tempo nos processos de gestão em contextos 

multiculturais; 

• Em outro âmbito, Schroll-Machl e Nový (2008) revelaram as implicações para a 

gestão geradas pelas diferenças de PCAs em relação a planejamento existentes 

entre alemães e tchecos. 

 A partir destes estudos, pode-se perceber que existe um campo aberto para 

estudos na área de administração a partir do olhar propiciado pela teoria dos PCAs.  

 

1.1 Delimitação do problema 

De acordo com Cunha (2002), a criação de novos estados no Brasil 

proporcionou a afluência de contingentes humanos de diversos estados, o que 

propiciou a formação de contextos multiculturais nas comunidades pertencentes a 

estes estados.   

Palmas, capital do estado do Tocantins se apresenta como um destes 

contextos multiculturais, devido ao grande contingente de imigrantes de vários 

estados que foi atraído à época da criação do referido estado. Para efeito de 

contextualização em termos temporais, o estado do Tocantins foi criado em 1988 a 

partir de sua separação do estado de Goiás; Palmas, sua capital, foi criada em 1989.  

É interessante notar que no estudo realizado por Hofstede et al (2010a), 

Tocantins apareceu como outlier em relação aos outros estados brasileiros, assim 

como ocorreu com Pernambuco, Amapá e Roraima no mesmo estudo. Estes 

estados apresentaram escores discrepantes que tiveram de ser retirados da análise 

fatorial para não prejudicar na confirmação dos fatores de Hofstede (1984b).  

Pode ser possível compreender as razões dessa excentricidade do Tocantins 
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em Hofstede et al (2010a) investigando-se os PCAs vigentes neste estado, pois o 

contato de pessoas provenientes de culturas diversas (nomeadamente em sua 

capital, Palmas, criada em 1989) pode ter gerado um contexto cultural único com 

possibilidade de geração de escores diferenciados. 

Segundo Cunha (2002), as pessoas que emigraram para o estado do 

Tocantins o fizeram devido às novas oportunidades de trabalho. Neste sentido, a 

compreensão dos PCAs destas pessoas pode auxiliar na elucidação de como 

ocorrem os contatos entre os indivíduos provenientes de culturas diversas dentro 

das empresas. 

Cunha (2000) demonstra as expressivas entradas de imigrantes no estado do 

Tocantins no período de 1988 a 1996 a partir do Maranhão e Pará (ver Quadro 1). O 

autor afirma que a emigração para o Tocantins se dava predominantemente em 

núcleos familiares, sendo que mais de 60% dos imigrantes neste período possuía 

menos que 30 anos e renda de até um salário mínimo, o que pode ter sido 

ocasionado pela sua baixa escolaridade (cerca de 80% do contingente bruto possuía 

ensino médio incompleto). 

 
Quadro 1. Saldo de migração para o Tocantins de 1988 a 1996  
Unidade da Federação  1988-1991 1991-1996  
Goiás  -5198  -4843  
Maranhão  10035  18895  
Pará -6358  3288  
Piauí  2274  3538  
Distrito Federal  -2023  -1256  
São Paulo  1081  1001  
Minas Gerais  2400  621  
Outros 8312  7602  
Obs.: Entradas no Tocantins como positivos; saídas como negativos. Fonte: Cunha (2000, p. 106)  
 

Cunha (2002) afirma ter havido um maior número de imigrantes 

empregadores para Goiás a partir da década de 1970 com origem nas regiões Sul e 

Sudeste. O estado de Goiás em 1988 teve sua região setentrional emancipada como 

o atual estado do Tocantins. Com base no Quadro 1, pode-se argumentar que, no 

caso do Tocantins, esta população de empregadores se constitui principalmente de 

mineiros e paulistas. 

 Na visão de Aquino (2011), a fundação de Palmas (capital do Tocantins) em 

1989, gerou um grande contingente de imigrantes interessados nas oportunidades 

de trabalho e de empreendimentos que poderiam se iniciar com a nova capital. 

A partir dos dados apresentados sobre a imigração no Tocantins e em 
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Palmas, pode-se inferir que muito provavelmente ocorrem encontros interculturais 

nas empresas palmenses, envolvendo principalmente indivíduos dos estados 

listados no Quadro 1. Na visão de Thomas (2010), os encontros interculturais 

colocam em funcionamento diferentes PCAs, gerando incidentes críticos. 

Isto posto, este trabalho dedicar-se-á à investigação do seguinte problema: 

Quais as implicações das diferenças de Padrões Culturais Avaliativos (PCAs) 

existentes entre empregadores e empregados, tanto maranhenses quanto mineiros 

para a gestão em Palmas-TO? 

 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo geral  

• Analisar as implicações das diferenças de Padrões Culturais Avaliativos (PCAs) 

existentes entre maranhenses e mineiros para a gestão das empresas de Palmas-

TO.  

 

1.2.2 Objetivos específicos  

• Identificar os PCAs relativos aos mineiros percebidos pelos maranhenses;  

• Identificar os PCAs relativos aos maranhenses percebidos pelos mineiros;  

• Identificar as implicações das diferenças de PCAs entre mineiros e maranhenses 

para a gestão nas empresas de Palmas-TO. 

 

1.3 Contribuição do trabalho  

Em termos sociais, o presente estudo pode contribuir para a compreensão 

das diferenças culturais entre indivíduos provenientes de estados brasileiros 

diferentes. Esta compreensão tem o potencial de diminuir atritos nos encontros 

interculturais entre estes indivíduos.  

No contexto acadêmico, podem ser citadas como diferenciais deste trabalho 

as discussões conceituais sobre as diferenças entre os Padrões Culturais Avaliativos 

(PCAs) e outros conceitos afins, discussões estas não encontradas em outros 

trabalhos sobre o mesmo tema. Um segundo diferencial foi a realização de um 

estudo intra-país na área de PCAs envolvendo o Brasil, sendo que estas duas 

características são pouco frequentes em outros estudos sobre PCAs. 

Seguindo para o contexto organizacional, o presente estudo pode contribuir 

para o aperfeiçoamento de processos de gestão em organizações multiculturais, 
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assim como para a melhoria do ambiente de trabalho dentro deste tipo de 

organização, a partir da compreensão das diferenças culturais existentes entre os 

integrantes da organização. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Padrões Culturais Avaliativos (PCAs) 

O quadro teórico dos Padrões Culturais Avaliativos, doravante denominados 

PCAs, tem sido utilizado em vários estudos no contexto organizacional. Por 

exemplo, Brueck e Kainzbauer (2002) e Dunkel e Meierewert (2004) relatam os 

PCAs encontrados em pesquisas dentro deste contexto em países como a Áustria, 

Alemanha, Hungria, Espanha, República Tcheca, França, Itália entre outros países 

de língua inglesa e da Europa Central.  

Retomando o argumento de Brueck e Kainzbauer (2002) e Fink, Neyer e 

Kölling (2007) de que as teorias sobre Valores Culturais não são as mais adequadas 

para o estudo de diferenças Culturais, Fink et al. (op. cit) defendem que os Valores 

Culturais não explicam a emergência de incidentes críticos em encontros 

interculturais. Brueck e Kainzbauer (op. cit), por sua vez, acreditam que os Valores 

Culturais não dão conta de captar as diferenças Culturais em países parecidos 

devido a razões históricas ou a proximidade geográfica.  

Como forma de compreender melhor as diferenças entre Culturas Nacionais, 

Fink et al (op. cit) e Brueck e Kainzbauer (op. cit) defendem a abordagem dos PCAs 

proposta por Thomas (1993), obra citada recorrentemente por vários autores que 

estudam PCAs como: Eckensberger (1996); Krewer (1996); Kuhla (2000); Thomas 

(2000); Brueck e Kainzbauer (2002); Dunkel e Meierewert (2004); Fink, Neyer, 

Kölling e Meierewert (2004); Fink, Kölling e Neyer (2005); Fink, Neyer e Kölling 

(2007). 

Thomas (1987, 1993, 1996, 1999, 2000, 2003, 2005) conceituou de diferentes 

maneiras o construto dos PCAs, como se verá no item a seguir. 

 

2.1.1 PCAs: conceitos, funções e atributos 

 Como uma primeira tentativa de conceituação, Thomas (1987, p. 11) 

considera que os “Padrões Culturais Avaliativos dos membros de uma cultura são 

uma orientação para o próprio comportamento, que permite decidir que tipo de ação 

seja normal, típica e aceitável, assim como quais comportamentos possam ser 

considerados rejeitados”. Neste conceito, percebe-se que o locus de influência dos 

PCAs é o comportamento. Nos conceitos posteriores, poderão ser percebidos 

construtos distintos que influenciam no comportamento, como valores e normas. 

 Posteriormente, Thomas (1993, p. 381) definiu os PCAs como: 
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"todos os tipos de percepção, pensamento, valores e ações que numa dada 
cultura são considerados pela maior parte dos indivíduos como normais, 
auto-evidentes, típicos e obrigatórios, para os próprios indivíduos e para os 
outros" (trad. nossa).  
 

 Thomas (1993) é citado de forma recorrente por vários autores desta 

temática, como: Eckensberger (1996); Krewer (1996); Kuhla (2000); Thomas (2000); 

Brueck e Kainzbauer (2002); Dunkel e Meierewert (2004); Fink, Neyer, Kölling e 

Meierewert (2004); Fink, Kölling e Neyer (2005); Fink, Neyer e Kölling (2007). Pode-

se perceber que o conceito de Thomas (1993) envolve diversos construtos 

psicológicos, como pensamentos, percepções, valores e ações, o que rendeu ao 

autor uma crítica sobre a excessiva amplitude conceitual por Eckensberger (1996). 

 Thomas (1996, p. 112) considerava que “sob a denominação Padrões 

Culturais Avaliativos estão todas as formas de percepção, pensamento, valores e 

ações que são considerados pela maioria dos membros de uma sociedade, para si e 

para os outros, como normais, auto-evidentes, típicos e obrigatórios”. Nesta versão 

do conceito, ainda se pode notar a amplitude conceitual excessiva criticada por 

Eckensberger (1996). 

 Thomas (1999, p. 114), em uma nova tentativa de conceituação, considera os 
Padrões Culturais Avaliativos como “normas [grifo nosso] mandatórias e padrões 

compartilhados e respeitados por pessoas que vivem numa cultura; estas normas e 

padrões atuam na execução e avaliação de comportamentos”. Nesta versão do 

conceito, pode-se perceber as normas como uma nova componente, o que significa 

que pode haver afinidade com o conceito de Normas Sociais (Feldman, 1991 citado 

por Torres e Rodrigues, 2011, p. 104), como “regras estabelecidas pelos grupos 

para regularizar o comportamento de seus membros”. 

 Thomas (2000, p. 395), com base em Thomas (1993), afirma que PCAs são 
“maneiras específicas [grifo nosso] de perceber, pensar, julgar e agir, que são 

vistas como normais e naturalmente obrigatórias pelos membros de uma certa 

cultura”. Pode-se perceber em Thomas (2000) que não há preocupação no sentido 

de localizar precisamente o conceito de Padrão Cultural Avaliativo em meio a outros 

construtos psicológicos, como Valores Culturais, Normas Sociais ou Axiomas 

Sociais. Comparando Thomas (2000) com os conceitos anteriores, pode-se inferir 

que não há regularidade ou evolução no conteúdo substantivo do conceito. 

 Numa outra perspectiva, Thomas (2003a, p. 30) considera que os Padrões 

Culturais Avaliativos sejam 
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guias de orientação que auxiliam na obtenção de conhecimento sobre os 
sistemas de orientação de outras culturas e servem para explicar 
comportamentos inesperados ou não-familiares por parte do parceiro de 
interação e que provêem um ponto de referência a partir do qual se pode 
tomar consciência do próprio sistema de orientação cultural, formando uma 
base para a reflexão. 

 
 Nesta conceituação, pode-se perceber que há maior clareza na natureza dos 

Padrões Culturais Avaliativos, pois estes são entendidos como “guias de orientação” 

(p. 30) que servem de referência para compreender culturas. 

Alguns autores interpretaram os PCAs colocados por Thomas de uma 

maneira diferente. Por exemplo, Brueck e Kainzbauer (2002, p. 4) e Dunkel e 

Meierewert (2004, p. 152) consideram que os Padrões “combinam todas as formas 

de percepção, pensamento, julgamento e comportamento”. Pode-se notar nesta 

característica dos Padrões que a palavra “valores”, presente nos conceitos de 

Thomas, foi substituída por “julgamento”; o mesmo ocorreu com “ações”, que foi 

substituída por “comportamento”. 

 Thomas (2005, p. 25) considera que os PCAs podem ser definidos por cinco 

características: 
• Padrões Culturais Avaliativos são tipos de percepções, pensamentos, 

valores e ações que são considerados normais, típicos e obrigatórios 
pela maioria dos membros de uma cultura em particular, para si mesmos 
e para os outros. 
 

• O comportamento próprio e dos outros será controlado, regulado e 
avaliado com base nos Padrões Culturais Avaliativos. 

 
• Padrões Culturais Avaliativos têm regulação funcional sobre uma ampla 

gama de situações, de gestão a comunicação entre pessoas. 
 

• Tipos e maneiras específicos de indivíduos e grupos com respeito à 
conversação podem variar dentro de uma certa margem de tolerância. 
 

• Comportamentos que vão além dos limites dos Padrões Culturais 
Avaliativos são rejeitados pelo ambiente social e sancionados. 

 
 Uma característica do conceito de PCAs de Thomas (2005) é que traz em si 

algumas funções para o estudo do comportamento, além do conceito propriamente 

dito, como controlar, regular e avaliar comportamento. 

 Focando-se na seqüência quanto às funções dos Padrões Culturais 

Avaliativos, Thomas (1999) realizou, a partir destas, uma síntese. Como houve 

poucas mudanças significativas no conceito, pode-se considerar que esta síntese 

continua válida para conceitos posteriores, como os de Thomas (2000, 2003, 2005), 
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assim como os de Brueck e Kainzbauer (2002) e Dunkel e Meierewert (2004). 

Segue, portanto, a síntese das funções dos PCAs: 

• Representam características centrais de significado e sistema de orientação dos 
membros de um grupo, cultura ou nação; 
 

• Eles regulam uma ampla gama de percepção, pensamento, julgamento e ação; 
 

• Eles regulam o comportamento interpessoal, representando as regras de 
interação social dos indivíduos envolvidos; 
 

• O comportamento resultante não necessariamente é baseado numa discussão 
explícita de normas, mas numa adaptação a opiniões prevalentes e circunstâncias 
emergentes; 
 

• Desvios do padrão são sancionados dependendo do nível de obrigação 
proporcionado pelos PCAs dentro do grupo; a observância do padrão é 
recompensada; 
 

• As sanções e recompensas efetivas resultantes, na maioria de natureza social, 
podem resultar na exclusão do indivíduo, por um lado, ou na proteção de sua 
personalidade, identidade social e posição contra influências massivas, por outro; 
 

• Fundamentalmente, os PCAs têm função integrativa e coordenativa, produzindo 
ordem e previsibilidade dentro de um grupo ou cultura.  

 
Abordando os atributos dos PCAs, vários autores (Thomas, 1993; Litters, 

1995; Brück, 2000; Kuhla, 2000; Schroll-Machl, 2000; Schroll-Machl e Nový, 2008; 

Thomas, 2010) ressaltam que estes fazem parte do aprendizado dos indivíduos ao 

longo de seu processo de socialização, o que faz com que os indivíduos não tenham 

“consciência” (Thomas, 2010, p. 40) do próprio sistema de orientação. Segundo 

Thomas (1996), indivíduos só tomariam consciência dos próprios PCAs quando em 

contato com indivíduos de outras culturas. 

Zavarzina (2010, p. 112, trad. nossa), por sua vez, considera que “os Padrões 

Culturais Avaliativos nunca são estudados num “meta-nível”, mas somente em 

comparação de sociedades em termos de pensamentos e ações a partir de dois 

sistemas culturais específicos de orientação”. Esta posição também é defendida por 

Brueck e Kainzbauer (2002). Neste tipo de estudo, os PCAs são estudados a partir 

do olhar de indivíduos de uma determinada cultura para uma cultura contra-parte. 

Outra possibilidade para os estudos biculturais é o olhar reverso de indivíduos da 

cultura contra-parte para a cultura de origem dos pesquisadores, como em Robalo e 

Duarte (2008) e Meierewert e Horváth-Topcu (2001).  
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2.1.2 Alcance dos estudos sobre Padrões Culturais Avaliativos 

 Vários estudos comparativos entre países foram realizados com base nos 

PCAs. De um total de 56 estudos comparativos analisados nesta linha, encontrou-se 

que boa parte envolve principalmente a Alemanha (34%) e a Áustria (17%) em 

comparação com outros países (ver gráfico 1). Pode-se argumentar que os estudos 

sobre PCAs têm como principal motivação a expatriação de executivos destes dois 

países. 

Como os estudos abordam principalmente os encontros interculturais entre 

alemães ou austríacos com pessoas de outros países, a maioria das publicações 

sobre PCAs está em alemão (idioma oficial na Alemanha e na Áustria), na forma de 

estudos desenvolvidos por estudiosos destes dois países. Segundo Fink, Kölling e 

Neyer (2005), na Alemanha e na Áustria, mais de uma centena de estudos na forma 

de dissertações e teses sobre PCAs foram concluídos. No entanto, a literatura em 

língua inglesa ainda é incipiente, se comparada à literatura de outras áreas dentro 

dos estudos interculturais. 
Gráfico 1: Países estudados sob a ótica dos PCAs e frequência relativa 

 
Fonte: dados da pesquisa 

Esforços vêm sendo desenvolvidos para o aumento das publicações sobre 

PCAs para o inglês, como em Thomas, Kinast e Schroll-Machl (2010, traduzido de 

Thomas, Kinast e Schroll-Machl, 2003), Fink, Neyer, Kölling (2005 e 2007), Brueck e 

Kainzbauer (2002), Dunkel e Meierewert (2004) e Hiller (2009). Fink, Kölling e Neyer 
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(2005) consideram ter havido nos últimos anos uma expansão em termos do número 

de países envolvidos nos estudos sobre PCAs, pois relataram estudos na Argentina, 

China, República Tcheca, França, Hungria, Indonésia, Japão e Reino Unido. Em 

Portugal, foram publicadas sobre PCAs as dissertações de Robalo e Duarte (2008), 

Robalo e Uudam (2008), Robalo e Agostinho (2010), Robalo e Freire (2010) e 

Robalo e Strange (2011). 

Para se ter uma idéia mais concreta dos PCAs, foram analisados os 

encontrados em diversos países à luz da taxonomia proposta por Fink (2012) (ver 

Quadros 2 a 8). Esta taxonomia foi proposta a partir de vários estudos comparativos 

realizados pelo autor (ver p. ex. Fink, Nový, Schroll-Machl, 2001; Fink, Kölling, 

Meierewert, Neyer, 2004; Fink, Meierewert, 2004; Fink, Kölling, Neyer, 2005; Fink, 

Neyer, Kölling, 2007). 

 A taxonomia proposta por Fink (2012) engloba as categorias: 

• Padrões/estilos de comunicação; 
• Comportamento em relação ao tempo; 
• Adoção e obediência a regras;  
• Lealdade vs. orientação para desempenho;  
• Estilos de gestão de conflito;  
• Transferência de conhecimento e integração;  
• Separação entre vida privada e negócios. 

 
 O conteúdo de cada uma das categorias de Fink (2012) será discutido a partir 

dos PCAs nos quadros 2 até 8. Ressalta-se que a taxonomia de Fink (2012) foi 

obtida via comunicação pessoal. 

  



28 
 

Quadro 2. PCAs: Categoria Comportamento em relação ao tempo 
Padrões 
Culturais 

Indicadores País observado Países do estudo Autores Ano 

Consecutividade / 
Senso temporal 
monocrômico 

Pontualidade, Cumprir prazos, 
atenção centrada em uma 
tarefa de cada vez, fazer e 
cumprir planejamento o 
máximo possível 

Áustria,  
Alemanha, 
Alemanha 
Ocidental, Europa 
protestante, 
Suécia 

Alemanha, Áustria, Hungria e 
Espanha; 
Alemanha Ocidental vs. Áustria e 
Rep. Tcheca; Alemanha Ocidental e 
Áustria vs. Rep. Tcheca;  
Alemanha Ocidental vs. Polônia;  
Alemanha vs. EUA; 
Alemanha vs. Rep. Tcheca;  
Alemanha vs. Rússia; Europa vs. 
Índia; 
Portugal vs. Suécia 

Brück 
Thomas 
Schroll-Machl e Wiskoski; 
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl; 
Thomas 
Fink et al.;  
Dunkel e Meierewert 
Fink, Neyer, Kölling e Meierewert; 
Thomas; 
Schroll-Machl e Nový 
Robalo e Uudam 

1991 
1996 
1999 
2000 
2000 
2000 
2001 
2004 
2004 
2005 
2008 
2008 

Simultaneidade / 
Senso temporal 
policrônico 

execução paralela de 
múltiplas atividades; chegar 
atrasado; Quanto mais 
importante a pessoa, mais 
chega atrasada (África do 
Sul); qto mais 
importante/difícil a tarefa, mais 
demora a resolver (África do 
Sul) 

África do Sul; 
Alemanha 
Oriental, 
Alemanha 
Ocidental, 
Bósnia-
Herzegovina, 
Eslováquia, 
Espanha, Hungria, 
Índia, Itália, 
Polônia, Portugal, 
República Tcheca, 
Rússia 

Alemanha vs. África do Sul 
Alemanha, Áustria, Hungria e 
Espanha; 
Alemanha vs EUA e Rep. Tcheca 
Alemanha vs. Rep. Tcheca; 
Alemanha Ocidental vs. Áustria e 
Rep. Tcheca;  
Alemanha Ocidental e Áustria vs. 
Rep. Tcheca;  
Alemanha Ocidental vs. Oriental;  
Alemanha Ocidental vs. Polônia; 
Alemanha Ocidental vs. Rússia;  
Áustria vs. Bósnia-Herzegovina 
Áustria vs. Eslováquia;  
Áustria vs. Itália 
Europa vs. Índia 
Portugal vs. Suécia 

Brück 
Rieger 
Schroll-Machl 
Schroll-Machl e Wiskoski 
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl 
Thomas 
Feichtinger et al 
Fink et al. 
Mayer e Bonness 
Yoosefi e Thomas 
Dunkel e Meierewert 
Fink e Meierewert 
Schroll-Machl e Nový 
Robalo e Uudam 
Hirt e Imamovic 

1991 
1992 
1997 
1999 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2003 
2003 
2004 
2004 
2008 
2008 
2009 

Crise entre mono 
e policronismo 

 Rússia Alemanha vs. Rússia Zavarzina 2010 

Orientação para 
curto prazo 

Falta de planejamento; viver o 
agora; “futuro” não tem 
equivalente linguístico 

África do Sul, 
Brasil, Índia 

África do Sul vs. Alemanha 
Brasil vs. Portugal 
Europa vs. Índia 

Brück 
Mayer e Bonness 
Robalo e Duarte 

1991 
2003 
2008 

Fonte: compilação realizada pela autora
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 Pode-se observar no quadro 2 que a categoria “Comportamento em relação 

ao tempo” proposta por Fink (2012) engloba dois componentes: (1) uma dimensão 

com características de polaridade, variando entre monocronismo e policronismo; (2) 

orientação para curto prazo. Pode-se perceber uma predominância do 

comportamento monocrônico em países considerados tradicionalmente 

desenvolvidos. No pólo oposto, pode-se perceber uma predominância de 

comportamento policrônico nos países em desenvolvimento. O comportamento 

associado à Orientação para Curto Prazo também pode ser encontrado 

predominantemente em países em desenvolvimento. 

 No quadro 3, serão descritos os PCAs relacionados à categoria Lealdade vs. 

Orientação para desempenho. 
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Quadro 3. PCAs:Categoria Lealdade vs. Orientação para desempenho 
Padrão Cultural
  

Descrição  País em que foi 
observado  

Países do estudo  Autores  Ano 

Amizades como 
contatos 
profissionais  

Utilizar 
relacionamentos 
como contatos 
profissionais 
 

Bósnia-
Herzegovina; 
China; Irã; 
Portugal 

Alemanha vs. China 
Alemanha vs. Irã 
Áustria vs. Bósnia-Herzegovina 
Portugal vs. Suécia 

Wenzhong e Grove 
Liang e Kammhuber 
Guan 
Gorges 
Robalo e Uudam 
Hirt e Imamovic 

1991 
2003 
2004 
2005 
2008 
2009 

Orientação para 
fatos 

Ater-se a fatos, 
não a contexto 
ou 
relacionamento 

Alemanha 
Ocidental; 
Alemanha; EUA 

Alemanha, Áustria, Hungria e Espanha; 
Alemanha vs. China;  
Alemanha vs. Dinamarca; 
Alemanha vs. EUA 
Alemanha vs. Rep. Tcheca;  
Alemanha e Rússia; 
Alemanha Ocidental vs. Áustria e Rep. 
Tcheca; Alemanha Ocidental vs. Polônia;  
 

Schroll-Machl 
Schroll-Machl e Wiskoski;  
Thomas 
Fink, Nový e Schroll-Machl 
Schroll-Machl;  
Thomas 
Fink et al.; 
Thomas;  
Dunkel e Meierewert 
Thomas;  
Fink, Neyer e Kölling 
Schroll-Machl e Nový 
Vinter e Qvist 

1997 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2004 
2005 
2007 
2008 
2009 

Orientação para 
solução de 
problemas/tarefas 

Procurar 
resolver 
problemas e 
realizar tarefas 
da melhor 
maneira 
possível, no 
menor prazo 
possível. 

Alemanha 
Suécia 

Alemanha vs. China 
Suécia vs. Portugal 

Thomas 
Robalo e Uudam 

1999 
2008 

Orientação para 
realização 
material e bens 
duráveis 

Buscar obtenção 
de bens como 
imóveis, 
veículos e bens 
não- 
Perecíveis 

Alemanha, EUA, 
Europa protestante 

Alemanha vs. EUA 
Alemanha vs. Áustria 
Europa vs. Índia 

Brück 
Brück 
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl 

1991 
2000 
2000 
2000 



31 
 

Orientação para 
ação / resultados 

É importante 
demonstrar estar 
fazendo alguma 
coisa; é 
importante 
mostrar 
resultados. 

EUA Alemanha vs. EUA 
Áustria vs. EUA 

Feichtinger 
Fink, Schroll-Machl e Nový 

2000 
2000 

Orientação para 
relacionamento 
/pessoas e 
construção da 
confiança 

redução da 
desconfiança; 
harmonia e 
cuidado em nível 
social;  contatos 
amigáveis entre 
parceiros de 
negócios é muito 
importante; 
empresas 
familiares; 
reciprocidade 
(África do Sul); 
reciprocidade de 
obrigações entre 
familiares e 
amigos (África 
do Sul, Ásia) 

África do Sul; Ásia 
Oriental; Áustria, 
Bósnia-
Herzegovina, 
Brasil, China, 
Egito, Eslováquia, 
Espanha, Hungria,  
Irã, Polônia, 
República Tcheca, 
Rússia 

Alemanha vs. África do Sul 
Alemanha, Áustria, Hungria e Espanha; 
Alemanha vs. Áustria 
Alemanha vs. China 
Alemanha vs. Egito 
Alemanha vs. EUA e República Tcheca 
Alemanha vs. Irã 
Alemanha vs. Rep. Tcheca  
Alemanha vs. Rússia 
Alemanha Ocidental vs. Áustria e Rep. 
Tcheca;  
Alemanha Ocidental vs. Polônia;  
Alemanha Ocidental vs. Rússia;  
Ásia Oriental 
Áustria vs. Bósnia-Herzegovina 
Áustria vs. Eslováquia;  
Áustria vs. Hungria;  
Áustria vs. Rep. Tcheca;  
Brasil vs. Portugal 
 

Thomas 
Thomas 
Wenzhong e Grove 
Harnisch 
Thomas 
Schroll-Machl; 
Horváth e Meierewert; 
Schroll-Machl e Wiskoski;  
Thomas 
Brück 
Fink, Nový e Schroll-Machl 
Kuhla 
Schroll-Machl;  
Thomas 
Meierewert;  
Feichtinger et al;  
Fink et al.;  
Meierewert e Horváth-Topcu;  
Liang e Kammhuber 
Mayer e Bonness 
Yoosefi e Thomas;  
Dunkel e Meierewert 
Fink e Meierewert;  
Guan 
Gorges 
Schroll-Machl 
Topcu 
Robalo e Duarte 
Schroll-Machl e Nový 
Hirt e Imamovic 
Zavarzina 

1990 
1991 
1991 
1996 
1996 
1997 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2001 
2003 
2003 
2003 
2004 
2004 
2004 
2005 
2005 
2005 
2008 
2008 
2009 
2010 
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Pouca orientação 
para 
relacionamento 

Menor 
orientação para 
relacionamento 
do que no país 
contra-parte. 

Áustria Áustria vs. Hungria Horváth e Meierewert 
Meierewert e Horváth-Topcu 

1999 
2001 

Fonte: compilação realizada pela autora
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 Na categoria Lealdade vs. Orientação para desempenho, pode-se perceber 

que há um conjunto de PCAs orientado para fatos, ações e desempenho e outro 

para relacionamentos. Tais PCAs atuam tanto no meio profissional quanto na vida 

em sociedade em geral. Atentando-se para os países em que cada tipo de PCA 

aparece, pode-se defender que prioriza-se o desempenho principalmente nos países 

mais desenvolvidos; em contrapartida, os relacionamentos são mais priorizados nos 

países em desenvolvimento.  

 É interessante notar que a Áustria ocupa uma posição intermediária entre os 

dois extremos (Lealdade vs. Desempenho), dependendo do país em relação ao qual 

a comparação é realizada. Por exemplo, quando comparada a Áustria à Alemanha, 

é atribuído o PCA Orientação para Relacionamento. Quando a Áustria é comparada 

a países do Leste Europeu, como a Hungria, é apontado o PCA “Pouca Orientação 

para Relacionamento”. 

 No quadro 4, serão descritos os PCAs relacionados à categoria Integração. 
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Quadro 4. PCAs: Categoria Integração 
Padrão Cultural
  

Descrição  País em que foi observado Países do estudo
  

Autores  Ano 

Igualdade de 
oportunidades 

Todos têm as mesmas 
oportunidades para conseguirem 
sucesso na vida. 

EUA Alemanha vs. EUA Fink, Schroll-Machl e Nový 2000 

Distância do 
poder 

Hierarquias são importantes. Europa Central ou Leste 
europeu; Hungria 

Áustria vs. Hungria 
austríacos ou 
alemães na Europa 
Central ou Leste 
europeu; 
Irã 

Fink e Meierewert 
Topcu 

2004 
2005 

Paternalismo Espera-se entrega automática de 
serviços sociais pelo Estado ou 
empregador; desejo simultâneo 
dos benefícios da previdência 
social do comunismo e de se 
conectar com os benefícios de 
uma economia de mercado 
(Leste Europeu); confiança em 
um maior regulação e tomada de 
decisões por autoridades; falta 
de vontade de assumir 
responsabilidades; pedir 
conselhos e ajuda financeira a 
superiores. 

Ásia Oriental; Áustria; 
Eslováquia, Grécia, Hungria, 
Irã, Rússia 

Alemanha, Áustria, 
Hungria e 
Espanha; 
Alemanha vs. Irã; 
Alemanha vs. 
Rússia 
Ásia Oriental; 
Áustria vs. 
Eslováquia;  
Áustria vs. Hungria; 
EUA vs. Grécia 

Thomas 
Feichtinger et al;  
Meierewert e Horváth-Topcu 
Dunkel e Meierewert 
Gorges 
Schroll-Machl 
Topcu 
Zavarzina 

1999 
2001 
2001 
2004 
2005 
2005 
2005 
2010 

Suporte social O governo provê suporte social 
em áreas básicas, como saúde, 
educação e segurança; as 
pessoas não devem se 
preocupar com isso 
individualmente. 

EUA Alemanha vs. EUA Thomas 2000 
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Coletivismo intra-
grupo / 
institucional 

Corporativismo intra-institucional; 
trabalho em equipe; valorização 
das instituições 

Alemanha, Alemanha Oriental, 
Alemanha Ocidental, 
Ásia Oriental, Áustria, Hungria, 
Itália, Rússia 

Alemanha vs. Rep 
Tcheca;  
Alemanha vs. 
Rússia; 
Alemanha 
Ocidental vs. 
Polônia;  
Alemanha Oriental 
vs. Ocidental;  
Ásia Oriental 
Áustria vs. Hungria 
Áustria vs. Itália;  
Áustria e Alemanha 
Ocidental vs. Rep. 
Tcheca; 

Rieger;  
Schroll-Machl e Wiskoski;  
Schroll-Machl;  
Fink et al.;  
Litschev;  
Fink e Meierewert;  
Schroll-Machl 
Topcu 
Сергеева;  
Kosov;  
Schroll-Machl e Nový 
Zavarzina 

1992 
1999 
2000 
2001 
2001 
2004 
2005 
2005 
2006 
2007 
2008 
2010 

Nacionalismo orgulho, arrogância e 
desinteresse ao lidar com outras 
culturas; valorização da própria 
cultura 

Eslováquia, EUA,  
Irã, República Tcheca, Rússia 

Alemanha vs. EUA 
Alemanha vs. Irã 
Alemanha vs. 
Rússia 
Áustria vs. 
Eslováquia; 
Áustria vs. Rep. 
Tcheca 

Thomas 
Feichtinger et al;  
Meierewert 
Gorges 
Zavarzina 

2000 
2001 
2001 
2005 
2010 

Desconfiança em 
relação a outras 
culturas 

Desconfiança em relação a 
estrangeiros; separação estrita 
entre o que é oriundo da própria 
cultura e de culturas estrangeiras 

Irã, Rússia Alemanha vs. Irã 
Alemanha vs. 
Rússia 
 

Litschev;  
Gorges 
Сергеева;  
Kosov; 
Zavarzina 

2001 
2005 
2006 
2007 
2010 

Interesse no 
Ocidente 

Interesse pela cultura e pessoas 
ocidentais por razões materiais 

Egito, Irã Alemanha vs. Egito 
Alemanha vs. Irã 

Kuhla 
Gorges 

2000 
2005 

Multiculturalismo Convivência com diferentes 
culturas no mesmo país 

África do Sul Alemanha vs. 
África do Sul 

Mayer e Bonness 2003 
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Individualismo liberdade no trabalho, ser 
reservado 

EUA, Itália, Áustria Alemanha vs. EUA 
Alemanha vs. 
Rússia; 
Alemanha 
Ocidental vs. 
Oriental; 
Alemanha 
Ocidental vs. 
Rússia; 
Áustria vs. Itália;  
Áustria vs. Hungria 

Bittner 
Brück e Kainzbauer; 
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Fink e Meierewert  

1996 
2000 
2000 
2004 

Coletivismo Importância da inserção em um 
coletivo e na família; valorização 
do público 

África do Sul; Alemanha 
Oriental; 
Ásia Oriental; 
China; Europa Central ou Leste 
europeu; Hungria; Rússia 

Alemanha vs. 
África do Sul 
Alemanha vs. 
China 
Áustria vs. Hungria 
Ásia Oriental 
austríacos ou 
alemães na Europa 
Central ou Leste 
europeu 
 
 

Rieger; 
Thomas 
Brück e Kainzbauer;  
Rothlauf;  
Litschev;  
Mayer e Bonness 
Yoosefi e Thomas;  
Fink e Meierewert; 
Schroll-Machl 
Topcu 
Сергеева;  
Kosov 

1992 
1996 
2000 
1999 
2001 
2003 
2003 
2004 
2005 
2005 
2006 
2007 

Hospitalidade Oferecer sem reservas o que se 
tem para os convidados 

China, Irã, Rússia Alemanha vs. 
China 
Alemanha vs. Irã 
Alemanha vs. 
Rússia 

Thomas 
Litschev;  
Gorges 
Сергеева;  
Kosov 

1991 
2001 
2005 
2006 
2007 

Fonte: compilação realizada pela autora
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 Ao longo dos PCAs expostos no quadro 4, pode-se perceber que há uma 

maior tendência a PCAs com o sentido de Coletivismo predominantemente nos 

países em desenvolvimento. No sentido oposto, os PCAs com afinidade à idéia de 

Individualismo se apresentaram nos países desenvolvidos. Esta divisão de países 

confirma a divisão de países de Hofstede (2001) de acordo com os escores para a 

dimensão Individualismo-Coletivismo. 

 No quadro 5, a seguir, serão apresentados os PCAs para a categoria 

Separação entre vida privada e negócios.
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Quadro 5. PCAs: Categoria Separação entre vida privada e negócios 
Padrão Cultural
  

Descrição País em que foi observado
  

Países do estudo
  

Autores  Ano 

Cultura específica Separação entre vida pessoal e 
trabalho; Trabalho vs. Lazer; 
Emocional vs. Objetivo 

Alemanha; Alemanha 
Ocidental;  
Áustria 

Alemanha, Áustria, 
Hungria e Espanha; 
Alemanha vs. 
Dinamarca 
Alemanha vs. Rep. 
Tcheca;  
Alemanha e Rússia; 
Alemanha Ocidental 
e Áustria vs. Rep. 
Tcheca;  
Alemanha Ocidental 
vs. Polônia;  
Áustria vs. Hungria;  
 

Schroll-Machl; 
Brück e Kainzbauer;  
Horváth e Meierewert; 
Schroll-Machl e Wiskoski;  
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl;  
Fink et al.;  
Meierewert e Horváth-Topcu;  
Dunkel e Meierewert 
Thomas;  
Schroll-Machl e Nový  
Vinter e Qvist 

1997 
2000 
1999 
1999 
2000 
2000 
2001 
2001 
2004 
2005 
2008 
2009 
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Cultura difusa Misturar: razão vs. Emoção, 
carreira vs. Vida privada; papel 
vs. Pessoa; estruturas formais 
vs. Informais. 

Alemanha Oriental, Áustria, 
Bósnia- Herzegovina, 
Dinamarca, Espanha, 
Hungria, Itália, Irã, República 
Tcheca, Rússia 

Alemanha, Áustria, 
Hungria e Espanha; 
Alemanha vs. 
Dinamarca 
Alemanha vs. EUA e 
Rep. Tcheca 
Alemanha vs. Irã 
Alemanha vs. Rep. 
Tcheca; 
Alemanha vs. 
Rússia;  
Alemanha Ocidental 
vs. Áustria e Rep. 
Tcheca;  
Alemanha Ocidental 
e Áustria vs. Rep. 
Tcheca;  
Alemanha Ocidental 
vs. Oriental; 
Áustria vs. Bósnia-
Herzegovina 
Áustria vs. Hungria;  
Áustria vs. Itália 

Rieger; 
Schroll-Machl; 
Brück e Kainzbauer;  
Horváth e Meierewert; 
Rothlauf;  
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl;  
Thomas 
Fink et al.;  
Dunkel e Meierewert 
Fink e Meierewert;  
Gorges 
Topcu 
Schroll-Machl e Nový 
Vinter e Qvist 
Hirt e Imamovic 

1992 
1997 
2000 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2001 
2004 
2004 
2005 
2005 
2008 
2009 
2009 

Privatismo Priorizar família e vida privada 
em detrimento da vida pública 
(ex. trabalho);  

Alemanha Oriental;  Alemanha Oriental 
vs. Ocidental 
 

Rieger  
 

1992 
 

Valorização do 
conforto/aconchego 

Valorizar coisas que melhoram 
qualidade de vida 

Alemanha, Dinamarca Alemanha vs. 
Dinamarca 

Vinter e Qvist 2009 
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Diferenciação de 
distância 

Forte diferenciação entre 
pessoas com diferentes graus de 
familiaridade e intimidade. 

Alemanha, Alemanha 
Ocidental, Áustria, Polônia,  
Portugal, República Tcheca 

Alemanha, Áustria, 
Hungria e Espanha; 
Alemanha vs. China;  
Alemanha vs. EUA 
Alemanha vs. 
República Tcheca; 
Alemanha vs. 
Rússia; 
Alemanha Ocidental 
vs. Áustria e Rep. 
Tcheca;  
Alemanha Ocidental 
vs. Polônia 
Brasil vs. Portugal 

Thomas 
Schroll-Machl; 
Schroll-Machl e Wiskoski;  
Thomas 
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl;  
Thomas 
Fink et al.;  
Thomas;  
Dunkel e Meierewert 
Thomas;  
Robalo e Duarte 

1996 
1997 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2004 
2005 
2008 

Minimização da 
distância 

Sorrir para desconhecidos; 
cumprimentá-los e iniciar 
conversação com eles; chamar 
pelo primeiro nome; não usar 
títulos ou pronomes de 
tratamento costumeiramente 

África do Sul, Brasil, EUA, 
Rússia 

Alemanha vs. África 
do Sul 
Alemanha vs. EUA 
Alemanha vs. Rússia 
Brasil vs. Portugal 
Áustria vs. EUA 

Thomas 
Thomas 
Thomas 
Feichtinger 
Thomas 
Mayer e Bonness 
Robalo e Duarte 
Zavarzina 

1991 
1996 
1999 
2000 
2000 
2003 
2008 
2010 

Fonte: compilação realizada pela autora 
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 Pode-se perceber uma separação dos países relacionados aos PCAs Cultura 

específica e Cultura difusa de acordo com o grau de desenvolvimento dos países 

estudados. Neste sentido, os países associados ao PCA Cultura Específica 

possuem um maior grau de desenvolvimento em relação aos que adotam o PCA 

Cultura Difusa. 

 Por outro lado, esta divisão em termos de grau de desenvolvimento não fica 

visível para os PCAs Minimização de Distância e Diferenciação de Distância. Ao 

analisarmos os países atrelados a estes PCAs, é visível uma mistura de países de 

diferentes graus de desenvolvimento em ambos os conjuntos. 

 No quadro 6, a seguir, são analisados os PCAs relativos à categoria Adoção e 

Obediência a Regras. 
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Quadro 6. PCAs: Categoria Adoção e obediência a regras 
Padrão 
Cultural 

Descrição  País em que foi observado  Países do estudo  Autores  Ano 

Desconfiança 
em relação ao 
Estado e 
Instituições 

Atitude para com o Estado como 
uma restrição das liberdades 
humanas; desconfiança em relação 
às leis e jurisprudência; aliança da 
população contra o Estado; 
preferência por informações verbais 
ao invés de escritas 

Hungria, República Tcheca, 
Rússia 

Alemanha vs. República Tcheca;  
Alemanha vs. Rússia; 
Áustria vs. Hungria;  
 

Rothlauf;  
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl 
Meierewert e Horváth-
Topcu;  
Litschev;  
Сергеева;  
Kosov;  
Schroll-Machl e Nový;  

1999 
2000 
2000 
2001 
2001 
2006 
2007 
2008 

Poder pela 
posição 

O poder é atribuído pela posição no 
organograma 

Áustria, Espanha, Hungria, 
República Tcheca 

Alemanha, Áustria, Hungria e 
Espanha; 
Alemanha vs. República Tcheca 

Schroll-Machl 
Schroll-Machl 
Dunkel e Meierewert 

1997 
2000 
2004 

Conformidade 
a Hierarquia e 
autoridade 
(pública ou 
privada) 

Tomada de decisão por autoridade e 
multi-estágios; pouca orientação 
para solução de problemas e 
iniciativa própria; alto vínculo a 
instruções; delegar decisões a 
superiores por medo de errar; o 
indivíduo é responsável pela 
avaliação do grupo; pouco fluxo de 
informação e trabalho em equipe; 
baixa auto-estima 

África do Sul; Alemanha Oriental;  
Ásia Oriental, Bósnia-Herzegovina, 
China, Egito, Grécia, Hungria; Irã, 
Japão; Portugal; República 
Tcheca; Rússia 

Alemanha vs. África do Sul 
Alemanha vs. China; 
Alemanha vs. Egito; 
Alemanha vs. Irã 
Alemanha vs. Japão 
Alemanha vs. Rússia 
Alemanha Ocidental vs. Áustria e 
Rep. Tcheca;  
Alemanha Ocidental vs. Oriental; 
Alemanha Ocidental vs. Rússia; 
Ásia Oriental;  
Áustria vs. Bósnia-Herzegovina 
Áustria vs. Hungria;  
Áustria vs. Rep. Tcheca; 
Grécia vs. EUA 
Portugal vs. Suécia 

Rieger;  
Helfrich 
Sugitani 
Rothlauf;  
Thomas 
Kuhla 
Schroll-Machl;  
Fink et al.;  
Meierewert;  
Meierewert e Horváth-
Topcu;  
Yoosefi e Thomas 
Mayer e Bonness 
Gorges 
Schroll-Machl 
Robalo e Uudam 
Hirt e Imamovic 
Zavarzina 

1992 
1996 
1996 
1999 
1999 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2003 
2003 
2005 
2005 
2008 
2009 
2010 
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Orientação 
para 
hierarquia 

Estruturas hierárquicas rígidas; 
burocracia forte 

Alemanha, Ásia Oriental, China, 
Eslováquia, Egito, Hungria, 
Portugal 

Alemanha vs. China; 
Alemanha vs. Egito 
Alemanha vs. EUA 
Ásia Oriental 
Áustria vs. Eslováquia;  
Áustria vs. Hungria 
Portugal vs. Suécia 
 

Horváth e Meierewert 
Thomas 
Kuhla 
Thomas 
Feichtinger et al;  
Thomas 
Schroll-Machl 
Robalo e Uudam 

1999 
1999 
2000 
2000 
2001 
2001 
2005 
2008 

Importância 
de hierarquias 
e títulos 

Uso de pronomes de tratamento e 
denominação por profissões ou 
castas (Índia) 

Áustria, Índia, Portugal Alemanha, Áustria, Hungria e 
Espanha; 
Alemanha vs. Áustria 
Brasil vs. Portugal 
Europa vs. Índia 

Brück 
Brück 
Feichtinger 
Dunkel e Meierewert 
Robalo e Duarte 

1991 
2000 
2000 
2004 
2008 

Hierarquia 
"achatada" 

Poucos níveis hierárquicos. Áustria Áustria vs. Hungria Meierewert e Horváth-
Topcu 

2001 

Hierarquia 
informal 

Suporte a decisões em canais 
informais; decisões oficializadas em 
seguida, no nível hierárquico 
apropriado 

Áustria, Brasil, República Tcheca Alemanha vs. Rep. Tcheca 
Alemanha Ocidental vs. Áustria e 
Rep. Tcheca; 
Áustria vs. Hungria 
Brasil vs. Portugal 

Schroll-Machl 
Horváth e Meierewert; 
Schroll-Machl;  
Fink et al.; 
Robalo e Duarte 

1997 
1999 
2000 
2001 
2008 

Hierarquia 
funcional 

Funcionários assumem 
responsabilidade de acordo com 
seus diferentes graus hierárquicos e 
áreas de expertise; funcionários só 
contactam os chefes quando 
necessário 

Alemanha, Alemanha Ocidental, 
Áustria, EUA 

Alemanha, Áustria, Hungria e 
Espanha; 
Alemanha vs. Dinamarca 
Alemanha vs. Rep. Tcheca 
Alemanha Ocidental e Áustria vs. 
República Tcheca;  
Alemanha Ocidental vs. Polônia 
Áustria vs. Hungria 
EUA vs. Grécia 

Schroll-Machl; 
Schroll-Machl e Wiskoski;  
Thomas 
Schroll-Machl;  
Fink et al.  
Dunkel e Meierewert 
Topcu 
Vinter e Qvist 

1997 
1999 
1999 
2000 
2001 
2004 
2005 
2009 

Autoridade por 
expertise 

Grande importância de competência 
e expertise 

Alemanha, Eslováquia Alemanha vs. China 
Áustria vs. Eslováquia 

Feichtinger et al;  
Thomas 

2001 
2001 

Autoridade por 
senioridade 

Senioridade é mais importante que 
desempenho 

Ásia Oriental Ásia Oriental Schroll-Machl 2005 
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Amor à 
improvisação 

Soluções baseadas na improvisação 
e boa vontade, flexibilidade nas 
regras; soluções temporárias, de 
emergência; improv. como liberdade 
(Tchecos) 

Áustria, Brasil, Eslováquia, Irã, 
Polônia, República Tcheca, Rússia 

Alemanha vs. EUA e Rep. 
Tcheca 
Alemanha vs. Irã 
Alemanha vs. República Tcheca 
Alemanha Ocidental vs. Áustria e 
Rep. Tcheca;  
Alemanha Ocidental vs. Polônia;  
Alemanha Ocidental vs. Rússia 
Áustria vs. Eslováquia;  
Áustria vs. Rep. Tcheca 
Brasil vs. Portugal 

Schroll-Machl 
Schroll-Machl e Wiskoski;  
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl;  
Thomas 
Feichtinger et al;  
Fink et al.;  
Meierewert;  
Yoosefi e Thomas; 
Gorges 
Robalo e Duarte 

1997 
1999 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2003 
2005 
2008 

Contornar as 
regras/estrutur
as 

Atitude positiva em relação a 
violações de regras, improvisação; 
flexibilidade no trabalho; não-
realização de tarefas se não houver 
supervisão 

Áustria, Brasil, Hungria, Irã 
República Tcheca, Rússia 

Alemanha vs. Áustria; 
Alemanha vs. EUA e Rep. 
Tcheca 
Alemanha vs. Irã 
Alemanha vs. Rússia 
Alemanha Ocidental vs. Rússia; 
Áustria vs. Hungria 
Brasil vs. Portugal 

Brück; 
Brück e Kainzbauer; 
Horváth e Meierewert; 
Brück 
Schroll-Machl 
Thomas 
Meierewert e Horváth-
Topcu;  
Yoosefi e Thomas; 
Gorges 
Topcu 
Robalo e Duarte 
Zavarzina 

2000 
2000 
1999 
2000 
2000 
2000 
2001 
2003 
2005 
2005 
2008 
2010 
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Orientação 
para regras 

Controle internalizado, 
confiabilidade, disciplina, 
responsabilidade, senso ético, 
atenção para detalhes 

Alemanha; Alemanha Ocidental; 
Alemanha Oriental; Áustria, 
Portugal 
 

Alemanha vs. Áustria; 
Alemanha vs. China;  
Alemanha vs. Dinamarca; 
Alemanha vs. EUA 
Alemanha vs. Irã 
Alemanha vs. Rep. Tcheca 
Alemanha Ocidental e Áustria vs. 
Rep. Tcheca;  
Alemanha Ocidental vs. Oriental;  
Alemanha Ocidental vs. Polônia;  
Áustria vs. EUA 
Áustria vs. Hungria; 
Brasil vs. Portugal 

Rieger;  
Markowsky e Thomas 
Thomas 
Brück; 
Schroll-Machl 
Brück e Kainzbauer;  
Horváth e Meierewert 
Schroll-Machl e Wiskoski;  
Thomas 
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Feichtinger 
Schroll-Machl;  
Thomas 
Fink et al.;  
Meierewert e Horváth-
Topcu;  
Thomas;  
Thomas;  
Topcu 
Robalo e Duarte 
Schroll-Machl e Nový; 
Vinter e Qvist 

1992 
1995 
1996 
2000 
1997 
2000 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2005 
2005 
2008 
2008 
2009 

Orientação 
para status e 
reconheciment
o social 

Importância de símbolos de status 
(ex. carro, vegetarianismo brâmane) 
para demonstrar status para os 
outros; participar de clubes, 
fraternidades ou outros círculos de 
importância social. 

África do Sul 
Eslováquia; EUA; Europa Central 
ou Leste europeu;  
Índia; Hungria; República Tcheca; 
Rússia 

Alemanha vs. África do Sul;  
Alemanha vs. Rússia;  
Alemanha Ocidental vs. Rússia 
Áustria vs. Rep. Tcheca;  
Austríacos ou alemães na 
Europa Central ou Leste 
europeu;  
Áustria vs. Eslováquia;  
Áustria vs. EUA; 
Áustria vs. Hungria;  
Europa vs. Índia 

Brück 
Feichtinger 
Schroll-Machl 
Feichtinger et al;  
Meierewert;  
Meierewert e Horváth-
Topcu;  
Mayer e Bonness 
Yoosefi e Thomas;  
Fink e Meierewert 
Zavarzina 

1991 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2003 
2003 
2004 
2010 
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Preservar a 
reputação 

Reconhecimento social vem do 
estilo de vida, classe social de 
origem e reputação 

Alemanha, 
Ásia Oriental,  
China, Hungria 
Irã, Rússia 

Alemanha vs. China 
Alemanha vs. Irã 
Alemanha vs. Rússia 
Áustria vs. Hungria 
Ásia Oriental 

Wenzhong e Grove 
Thomas 
Thomas 
Thomas 
Thomas 
Guan 
Gorges  
Schroll-Machl 
Fink, Neyer e Kölling 
Zavarzina 

1991 
1988 
1996 
1998 
1999 
2004 
2005 
2005 
2007 
2010 

Orientação 
para religião 

Religiões geram comportamentos 
que influenciam no cotidiano, 
inclusive de quem não as pratica 

África do Sul, Egito Alemanha vs. África do Sul 
Alemanha vs. Egito 

Kuhla 
Mayer e Bonness 

2000 
2003 

Fonte: compilação realizada pela autora 
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 Para esta categoria, os PCAs “Desconfiança em relação ao Estado e 

Instituições” e “Conformidade à Hierarquia e Autoridade” foram associados somente 

a países em desenvolvimento. Os PCAs “Amor à improvisação” e “Contornar as 

regras/estruturas”, de maneira afim, foram também atrelados predominantemente a 

países em desenvolvimento. 

 É interessante notar que o PCA “Conformidade à Hierarquia e Autoridade” 

possui sentido semanticamente oposto aos demais PCAs citados. Esta diferença 

pode ter relação com o histórico de regimes totalitários associado a boa parte dos 

países em que este PCA foi observado. 

 Os PCAs associados à Categoria Estilos de Gestão de Conflito estão 

apresentados no quadro 7, a seguir. 
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Quadro 7. PCAs: Estilos de gestão de conflito 
Padrão 
Cultural 

Descrição País em que foi observado Países do 
estudo 

Autores Ano 

Proletarism
o 

Prestígio do trabalho "braçal" e da 
classe trabalhadora; perda do emprego 
ou advertências são inimagináveis, 
pelo direito ao trabalho 

Alemanha Oriental Alemanha 
Oriental vs. 
Ocidental 

Rieger 1992 

Bloqueio da 
ação 

Inabilidade pessoal de dizer não; 
incapacidade de agir; falta de coragem 
para assumir responsabilidades; 
negação ou procrastinação de decisões 

Alemanha Oriental; Hungria; 
Portugal; República Tcheca 

Áustria vs. 
Hungria;  
Áustria vs. Rep. 
Tcheca;  
Alemanha 
Ocidental vs. 
Áustria e Rep. 
Tcheca;  
Alemanha 
Ocidental vs. 
Oriental; 
Portugal vs. 
Suécia 

Rieger;  
Schroll-Machl;  
Fink et al.;  
Meierewert;  
Meierewert e Horváth-Topcu 
Robalo e Uudam 

1992 
2000 
2001 
2001 
2001 
2008 

Negociaçõe
s 
demoradas 

Negociações demoradas; falta de 
vontade em assumir responsabilidades; 
falta de coragem para dar notícias ruins 

Eslováquia, Hungria Áustria vs. 
Eslováquia 
Áustria vs. 
Hungria 

Feichtinger et al;  
Fink, Neyer, Kölling e Meierewert 
Topcu 

2001 
2004 
2005 

Negociaçõe
s por 
consenso 

Negociações junto às comunidades 
afetadas; decisões devem levar em 
conta opinião dos anciões da 
comunidade, que reúnem o 
conhecimento destas. 

África do Sul Alemanha vs. 
África do Sul 

Mayer e Bonness 2003 
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Evitar 
conflitos 

Não fazer críticas abertamente; evasão 
de temas que geram conflito; não 
colocar mais informação em conflitos 
em andamento 

Áustria, Ásia Oriental, China, Irã, 
República Tcheca 

Alemanha vs. 
Áustria 
Alemanha vs. 
China 
Alemanha vs. 
EUA e Rep. 
Tcheca 
Alemanha vs. Irã 
Alemanha vs. 
Rep. Tcheca; 
Alemanha 
Ocidental vs. 
Áustria e Rep. 
Tcheca;  
Alemanha 
Ocidental e 
Áustria vs. Rep. 
Tcheca 
Ásia Oriental 

Thomas 
Thomas 
Brück 
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl;  
Thomas 
Fink et al.; 
Liang e Kammhuber 
Guan 
Gorges 
Schroll-Machl 
Schroll-Machl e Nový 

1996 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2003 
2004 
2005 
2005 
2008 

Confrontar, 
entrar em 
conflitos 
abertament
e 

Colocar críticas e opiniões de forma 
objetiva. 

Alemanha, Alemanha Ocidental Alemanha vs. 
Áustria; 
Alemanha vs. 
Rep. Tcheca; 
Alemanha 
Ocidental e 
Áustria vs. Rep. 
Tcheca 

Brück; 
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl;  
Fink et al.;  
Schroll-Machl e Nový 

2000 
2000 
2000 
2001 
2008 

Fonte: compilação realizada pela autora 
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 Os PCAs “Bloqueio da ação”, “Negociações demoradas” e “Evitar conflitos” 

foram encontrados principalmente em países com histórico de regimes totalitários. 

No sentido oposto, o PCA “Confrontar, entrar em conflitos abertamente” foi 

observado somente na Alemanha, principalmente em sua porção Ocidental. Este 

tipo de contraste pode se dever às formas de lidar com autoridades construídas ao 

longo da convivência com os regimes totalitários citados. 

 No quadro 8, a seguir, são apresentados os PCAs para a categoria 

Padrões/estilos de comunicação. 
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Quadro 8. PCAs: Padrões/estilos de comunicação 
Padrão 
Cultural 

Descrição País em que foi 
observado 

Países do estudo Autores Ano 

Alta 
importância 
do contexto 

estilo de comunicação caracterizável pela 
pouca informação disponível no que é 
explicitamente dito em relação à 
informação contida na situação completa; 
formulações implícitas, indiretas e sinais 
não-verbais 

Áustria, Irã, Itália, 
Polônia, República 
Tcheca 

Alemanha vs. EUA e Rep. Tcheca 
Alemanha vs. Rep. Tcheca  
Alemanha Ocidental vs. Áustria e Rep. 
Tcheca;  
Alemanha Ocidental vs. Polônia;  
Áustria vs. Itália;  
Irã 
 

Schroll-Machl e Wiskoski;  
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl;  
Thomas 
Fink et al.;  
Fink e Meierewert;  
Gorges 
Schroll-Machl e Nový 

1999 
2000 
2000 
2000 
2001 
2004 
2005 
2008 

Baixa 
importância 
do contexto 

O conteúdo do que é dito na comunicação 
é mais importante do que o contexto em 
que ela ocorre. 

Alemanha, Alemanha 
Ocidental 

Alemanha vs. Rep. Tcheca; 
Alemanha Ocidental e Áustria vs. Rep. 
Tcheca 

Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl;  
Fink et al.;  
Schroll-Machl e Nový 

2000 
2000 
2001 
2008 

Comunicaçã
o direta 

Honestidade e objetividade na 
comunicação. 

Áustria; Alemanha Alemanha vs. África do Sul; 
Alemanha vs. Áustria; 
Alemanha vs. China;  
Alemanha vs. EUA 
Alemanha vs. Japão 
Alemanha vs. Rússia; 
Áustria vs. Hungria 

Markowsky e Thomas 
Sugitani 
Thomas 
Brück; 
Brück e Kainzbauer;  
Horváth e Meierewert; 
Thomas 
Thomas 
Meierewert e Horváth-Topcu; 
Thomas;  
Mayer e Bonness 
Thomas;  
Fink, Kölling, Neyer 
Thomas 

1995 
1996 
1996 
2000 
2000 
1999 
1999 
2000 
2001 
2001 
2003 
2005 
2005 
2005 
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Comunicaçã
o indireta 

Estilo de comunicação cauteloso; 
comportamento discreto em discussões 
dentro de ambientes públicos; ficar na 
defensiva quando presente em conflitos; 
estilo de comunicação factual, racional, 
não-verbal, sem arroubos emocionais, 
mediação. 

África do Sul; 
Alemanha Oriental;  
Ásia Oriental; Áustria; 
China, Eslováquia; 
Hungria; Irã; Japão; 
Polônia; Portugal; 
República Tcheca; 
Rússia 

Alemanha vs. África do Sul 
Alemanha, Áustria, Hungria e Espanha; 
Alemanha vs. Áustria; 
Alemanha vs. China 
Alemanha vs. EUA e Rep. Tcheca 
Alemanha vs. Irã 
Alemanha vs. Japão; 
Alemanha vs. Rússia;  
Alemanha Ocidental vs. Áustria e Rep. 
Tcheca;  
Alemanha Ocidental vs. Oriental; 
Alemanha Ocidental vs. Polônia;  
Áustria vs. Eslováquia;  
Áustria vs. Hungria 
Áustria vs. Rep. Tcheca 
Brasil vs. Portugal 
Ásia Oriental 

Rieger; 
Sugitani 
Thomas 
Brück e Kainzbauer; 
Horváth e Meierewert 
Rothlauf;  
Schroll-Machl e Wiskoski;  
Brück 
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl;  
Thomas 
Feichtinger et al;  
Fink et al.;  
Meierewert; 
Liang e Kammhuber 
Mayer e Bonness 
Dunkel e Meierewert 
Gorges 
Schroll-Machl 
Fink, Neyer e Kölling 
Robalo e Duarte 

1992 
1996 
1996 
2000 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2003 
2003 
2004 
2005 
2005 
2007 
2008 

Sentimentalis
-mo 

Demonstrar emoções (ex. Áfetos positivos 
e negativos) 

Bósnia-Herzegovina,  
República Tcheca, 
Rússia 

Alemanha Vs. República Tcheca 
Alemanha Vs. Rússia 
Áustria Vs. Bósnia-Herzegovina 

Schroll-Machl 
Litschev;  
Сергеева;  
Kosov 
Hirt e Imamovic 
Zavarzina 

2000 
2001 
2006 
2007 
2009 
2010 

Fonte: compilação realizada pela autora 
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 Comparando-se os países onde foram encontrados os PCAs Comunicação 

Direta vs. Indireta, pode-se perceber que a Alemanha e a Áustria figuram associadas 

ao primeiro PCA, enquanto os países do Leste Europeu, África,Oriente Médio e 

Extremo Oriente estão mais associados ao segundo PCA.  

 É preciso ressaltar, no entanto, que quando são comparados os PCAs de 

Alemanha e Áustria são associados os PCAs Comunicação Direta e Indireta a estes 

dois países, respectivamente. Apenas quando a Áustria teve seus PCAs 

comparados aos da Hungria é que foi associado a ela o PCA Comunicação Direta. 

 Outro fato notável é a presença do PCA Sentimentalismo somente em 

algumas das ex-Repúblicas Soviéticas. Hofstede (2001) argumenta que, em países 

com histórico socialista, a expressão exacerbada das emoções está associada a 

altos escores na Dimensão Aversão à Incerteza. 

 Houve, porém, alguns PCAs encontrados na literatura que não se encaixaram 

em nenhuma das categorias proposta por Fink (2012). Estes PCAs foram agrupados 

nas categorias elaboradas no presente trabalho e apresentadas nos Quadros 9 a 14. 

 
Quadro 9. PCAs que não se encaixaram nas categorias de Fink (2012): Categoria Otimismo vs. 
Pessimismo 
Padrão 
Cultural 

Descrição País em 
que foi 
observa
do 

Países do estudo Autores Ano 

Otimismo Ver o lado positivo das 
coisas prioritariamente 

África do 
Sul, 
Brasil 

Alemanha vs. África do 
Sul 
Brasil vs. Portugal 

Mayer e 
Bonness 
Robalo e 
Duarte 

2003 
2008 

Pessimism
o 

Ver o lado negativo 
prioritariamente 

Portugal Brasil vs. Portugal Robalo e 
Duarte 

2008 

Fatalismo Passividade, 
aquiescência, tendência 
a superstições 

Rússia Alemanha e Rússia Litschev;  
Сергеева;  
Kosov 
Zavarzina 

2001 
2006 
2007 
2010 

Fonte: compilação realizada pela autora 
 
 No quadro 9, pode-se associar o PCA Otimismo ao conjunto de países do 

Hemisfério Sul, enquanto os PCAs Pessimismo e Fatalismo ao do Hemisfério Norte. 

Ao atentar-se para o ano das publicações do quadro anterior, pode-se conjecturar se 

esta diferença de pontos de vista se deve a perspectivas contemporâneas distintas 

de bem-estar econômico nestes dois conjuntos de países. 

 No quadro 10, a seguir, são apresentados os PCAs relativos à categoria 

Estratégias de Motivação. 
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Quadro 10. PCAs que não se encaixaram nas categorias de Fink (2012): Categoria Estratégias de 
motivação 
Padrão 
Cultural 

Descrição País em 
que foi 
observado 

Países do estudo Autores Ano 

Motivação 
por 
recompensas 
materiais 

Incentivos materiais para 
melhorar desempenho no 
trabalho 

Hungria Áustria vs. Hungria Brück e 
Kainzbauer 

200
0 

Motivação 
pelo trabalho 
em si 

Dar o melhor de si em 
tudo o que faz 

Alemanha; 
Áustria 

Alemanha vs. 
República Tcheca 
Áustria vs. Hungria 

Brück e 
Kainzbauer 
Schroll-Machl 

200
0 
200
0 

Fonte: compilação realizada pela autora 
 
 Ao analisar o quadro 10, pode-se questionar se o histórico protestante nos 

três países teria levado à constituição dos PCAs desta categoria, conforme a 

argumentação de Weber (2003). Este autor argumentou que para as religiões 

protestantes a riqueza acumulada era um sinal de favorabilidade divina, sendo o 

trabalho um meio de acumulação de riqueza. 

 No quadro 11, a seguir, serão apresentados os PCAs para a categoria 

Tolerância vs. Aversão à Incerteza. 
 
Quadro 11. PCAs que não se encaixaram nas categorias de Fink (2012): Categoria Tolerância vs. 
Aversão à Incerteza 
Padrão 
Cultural 

Descrição País em 
que foi 
observad
o 

Países do estudo Autores Ano 

Aversão à 
incerteza 

Desejo de 
harmonia, 
aversão ao 
risco, 
perfeccionism
o, formalismo, 
amor à 
organização, 
dialética 
rígida, 
ritualização 
da vida em 
sociedade 

Alemanha, 
Alemanha 
Ocidental, 
Alemanha 
Oriental, 
Ásia 
Oriental, 
Áustria, 
Europa 
Central ou 
Leste 
europeu, 
Irã, 
Portugal, 
Rússia, 
República 
Tcheca 

Alemanha  e Áustria vs. 
República Tcheca 
Alemanha vs. Dinamarca 
Alemanha vs. Irã 
Alemanha vs. República 
Tcheca 
Alemanha vs. Rússia;  
Alemanha Ocidental vs. 
Áustria e Rep. Tcheca;  
Alemanha Ocidental vs. 
Oriental  
Alemanha Ocidental vs. 
Polônia;  
Ásia Oriental 
austríacos ou alemães na 
Europa Central ou Leste 
europeu;  
Brasil vs. Portugal 

Schroll-Machl 
Rieger;  
Rothlauf;  
Schroll-Machl e 
Wiskoski;  
Fink, Schroll-Machl e 
Nový 
Schroll-Machl;  
Fink et al.;  
Litschev;  
Fink e Meierewert;  
Gorges 
Schroll-Machl 
Сергеева;  
Kosov; 
Robalo e Duarte 
Vinter e Qvist 

1997 
1992 
1999 
1999 
2000 
2000 
2001 
2001 
2004 
2005 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 

Medo da 
venda da 
empresa 

 Eslováquia Áustria vs. Eslováquia Feichtinger et al  2001 
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Prudência
, 
introspec- 
ção e 
análise 

Analisar antes 
de tomar 
decisões ou 
envolver-se 
em qualquer 
tipo de 
relaciona- 
mento ou 
negó- cio; 
seguir pa- 
drões pré-
esta- 
belecidos 
para 
estabelecime
n- to de 
relaciona- 
mento 

EUA 
Portugal 
República 
Tcheca 

Áustria vs. EUA 
Brasil vs. Portugal 

Feichtinger 
Schroll-Machl 
Robalo e Duarte 

2000 
2000 
2008 

Orientaçã
o para o 
passado 

Foco em 
valores e 
costumes 
tradicionais 

Irã; 
República 
Tcheca; 
Rússia 

Alemanha vs. Irã 
Alemanha Ocidental vs. 
Rússia; 
Áustria vs. Rep. Tcheca 

Meierewert;  
Yoosefi e Thomas 
Gorges 

2001 
2003 
2005 

Fonte: compilação realizada pela autora 
 
 O PCA Aversão à Incerteza foi encontrado em diversos países, tais como a 

Alemanha, Portugal e países do leste europeu e do oriente (médio e extremo). Estes 

PCAs corroboraram os altos escores na dimensão homônima de Hofstede (2001) 

para estes países. 

 O PCA Orientação para o Passado, por sua vez, também foi encontrado em 

países com os altos escores na dimensão Aversão à Incerteza de Hofstede (2001). 

Pode-se argumentar que o histórico de regimes totalitários contribuiu para a 

constituição deste PCA nestes países. 

 No quadro 12, a seguir, são apresentados os dados para a Categoria 

Orientação para Consumidor vs. Orientação para Fornecedor. 
 
Quadro 12. PCAs que não se encaixaram nas categorias de Fink (2012): Categoria Orientação para 
Consumidor vs. Orientação para Fornecedor 
Padrão 
Cultural 

Descrição País em 
que foi 
observad
o 

Países do 
estudo 

Autores Ano 

Falta de 
disponibilidad
e / qualidade 
de serviços 

Baixa orientação para o 
consumidor em 
indústrias, serviços e 
regulação no mercado; 
falta de ajuda 
espontânea pelos 
profissionais, em nível 
pessoal e informal 

Áustria; 
Bósnia-
Herzegovi
na; 
República 
Tcheca 

Alemanha 
vs. Áustria; 
Áustria vs. 
Bósnia-
Herzegovina 
Áustria vs. 
Rep. 
Tcheca;  
Alemanha e 
Áustria vs. 
República 
Tcheca 

Brück 
Fink, Schroll-Machl e 
Nový 
Meierewert 
Hirt e Imamovic 

200
0 
200
0 
200
1 
200
9 
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Orientação 
para 
mercado/servi
ço 

Serviços de qualidade e 
consciência de 
qualidade pelos 
consumidores 

Alemanha, 
Eslováquia 

Alemanha 
vs. Áustria 
Alemanha 
vs. Áustria e 
Rep. Tcheca 
Áustria vs. 
Eslováquia 

Brück 
Fink, Schroll-Machl e 
Nový 
Feichtinger et al  

200
0 
200
0 
200
1 

Serviços 
centrados nos 
fornecedores 

 Áustria Alemanha 
vs. Áustria 

Brück 200
0 

Fonte: compilação realizada pela autora 
 
 O PCA Falta de disponibilidade / qualidade de serviços foi encontrado em 

países com histórico de regimes totalitários, o que pode significar que este tipo de 

regime influenciou negativamente nos padrões de qualidade de prestação de 

serviços dentro destes países. 

 No quadro 13, foram apresentadas os PCAs para a categoria Diferenciação 

de Gênero. 
 
Quadro 13. PCAs que não se encaixaram nas categorias de Fink (2012): Categoria Diferenciação de 
Gênero 
Padrão 
Cultural 

Descrição País em 
que foi 
observad
o 

Países do estudo Autores Ano 

Papéis 
tradicionais 
de gênero 

Papéis tradicionais de 
gênero; importância da 
família, privilégios para 
os homens;  código de 
vestimenta rígido 
(Oriente médio). 

Egito, Irã, 
República 
Tcheca, 
Rússia 

Alemanha vs. Egito 
Alemanha vs. Irã 
Alemanha vs. Rússia 
Alemanha Ocidental 
vs. Rússia; 
Áustria vs. Rep. 
Tcheca 

Kuhla 
Meierewert;  
Yoosefi e 
Thomas 
Gorges 
Zavarzina 

2000 
2001 
2003 
2005 
2010 

Feminilidade  Áustria  Fink e 
Meierewert  

2004 

Fonte: compilação realizada pela autora 
 
 O PCA Papéis tradicionais de gênero foi apresentado por países em 

desenvolvimento com histórico de regimes totalitários. Como justificativa, pode-se 

argumentar que estes países possuem baixos escores na dimensão Masculinidade-

Feminilidade de Hofstede (2001). 

 No quadro 14, a seguir, serão apresentados os PCAs para a categoria Auto-

estima flutuante vs. estável. 
 
Quadro 14. PCAs que não se encaixaram nas categorias de Fink (2012): Auto-estima flutuante vs. 
estável 
Padrão Cultural Descrição País em 

que foi 
observado 

Países do 
estudo 

Autores Ano 
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Auto-estima 
flutuante 

Auto-estima 
flutua entre 
modéstia e 
auto-confiança 
exagerada 

Eslováquia; 
Hungria; Irã, 
Rep. Tcheca 

Alemanha 
vs. EUA e 
Rep. Tcheca 
Alemanha 
vs. Rep. 
Tcheca; 
Alemanha 
Ocidental 
vs. Áustria e 
Rep. 
Tcheca; 
Áustria vs. 
Eslováquia;  
Áustria vs. 
Hungria 
 

Schroll-Machl; 
Horváth e Meierewert 
Fink, Nový e Schroll-Machl 
Schroll-Machl;  
Thomas 
Feichtinger et al;  
Fink et al.;  
Meierewert e Horváth-Topcu;  
Gorges 
Topcu 
Schroll-Machl e Nový 

1997 
1999 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2005 
2005 
2005 

Auto-estima 
estável, auto-
consciência 

 Alemanha; 
Alemanha 
Ocidental; 
Áustria 

Alemanha 
vs. Rep. 
Tcheca 
Alemanha 
Ocidental e 
Áustria vs. 
Rep. 
Tcheca;  
Alemanha 
Ocidental 
vs. Polônia; 
Áustria vs. 
Hungria 

Schroll-Machl; 
Horváth e Meierewert; 
Schroll-Machl e Wiskoski;  
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl;  
Fink et al.;  
Meierewert e Horváth-Topcu;  
Topcu 
Schroll-Machl e Nový  

1997 
1999 
1999 
2000 
2000 
2001 
2001 
2005 
2005 

Fonte: compilação realizada pela autora 
 
 O PCA “Auto-estima flutuante” foi apontado predominantemente em países 

com economias em desenvolvimento. No sentido inverso, o PCA “Auto-estima 

estável, auto-consciência” foi apresentado com referência a países desenvolvidos. 

Pode-se questionar com base nestes PCAs se as condições econômicas 

encontradas nestes dois grupos de países geram níveis de auto-estima 

diferenciados em seus habitantes. 

 Ao longo da análise dos PCAs encontrados nos diversos países, pode-se 

perceber que há categorias com características de dimensões polares e outras em 

que os PCAs se complementam constituindo estruturas não-polares. 

 No item a seguir, o construto dos PCAs será analisado à luz de algumas 

outras teorias, como a de Normas Sociais, de Axiomas Sociais, Valores Culturais, o 

conceito de Ação em Parsons e Shils (1951) e os conceitos de Estereótipo e 

Preconceito à luz de Thomas (2006) e Tajfel (1982). Espera-se que essa forma de 

análise traga maior clareza quanto ao posicionamento dos PCAs em relação aos 

construtos das ciências sociais supracitados, ensejando, desta forma, a 

particularidade de debate em torno do objeto de estudo nesta tese.  

 

2.1.3 Comparação entre os PCAs e outros construtos 
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2.1.3.1 Os PCAs e a Teoria da Ação de Parsons e Shils (1951) 

Fink, Neyer e Kölling (2007) analisam as conexões entre a Teoria dos PCAs 

(Thomas, 1996) e teorias sobre características de personalidade mais favoráveis 

para lidarem com outras culturas e versões sobre Valores Culturais, à luz da Teoria 

da Ação de Parsons e Shils (1951).   

Fink, Neyer e Kölling (op.cit) tomaram como base o conceito de Ação 

apresentado em Parsons e Shils (1951). Para Parsons e Shils (1951, p. 53),  
Qualquer comportamento de um organismo vivente pode ser chamado de 
ação; mas para ser assim denominado, ele deve ser analisado em termos 
do estado antecipado de coisas para o qual ele é direcionado, a situação 
em que ele ocorre, a regulação normativa (p. ex., a inteligência) do 
comportamento, e o gasto de energia ou “motivação” envolvidos. Quando o 
comportamento pode e é assim analisado, é chamado de “ação”.  
 

A teoria da ação de Parsons e Shils (1951), por sua vez, aborda a influência 

dos Sistemas Sociais, da Personalidade e dos Sistemas Culturais nas ações 

humanas. Parsons e Shils (1951) consideram que a ação do indivíduo é regulada 

normativamente pelo contexto dos sistemas em que ela ocorre. Esta análise do 

comportamento em termos normativos condiz com o conceito de PCA proposto por 

Thomas (1987, 1993, 1996, 1999, 2000, 2003, 2005), pois este se refere aos 

padrões culturais como construtos que regulam normativamente o comportamento 

dos membros de uma cultura. 

Apesar de Fink et al (op. cit) não terem explicitado conceitualmente qual é a 

relação entre a Teoria da Ação de Parsons e Shils (op. cit) e a dos PCAs, pôde-se 

perceber, a partir da nossa revisão de literatura, uma possível relação em nível 

conceitural entre as duas. Encontrou-se em Parsons em Shils (1951, p. 185) que “a 

Teoria Geral da Ação aponta para relações importantes entre os padrões 

institucionalizados no sistema social e a distribuição de padrões distribuídos na 
população [grifos nossos]”. No contexto do presente trabalho, argumenta-se que os 

“padrões institucionalizados” e “a distribuição de padrões distribuídos na população” 

correspondem, respectivamente, aos PCAs e ao conjunto de PCAs vigentes para 

uma determinada população. 

Fink et al (op. cit) consideraram que existe uma conexão entre os PCAs 

encontrados na literatura, o Sistema Cultural de Parsons e Shils (1951), os Valores 

Culturais de Kluckhohn e Strodtbeck (1961), Hall e Hall (1990), Hofstede (1980), 

Trompenaars e Hampsden-Turner (1993), Schwartz (1992) e House, Javidan, 

Hanges e Dorfman (2002), conforme quadro 15 a seguir.  
 
Quadro 15. Dimensões de valores na literatura  
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Pesquisadores  Variável dependente  Variáveis independentes (dimensões 
culturais)  

Kluckhohn e 
Strodtbeck (1961)  

Soluções para problemas 
humanos  

Orientação da natureza humana; 
Orientação da relação homem-natureza; 
Orientação do tempo; Orientação da 
atividade; Orientação relacional.  

Hall and Hall (1990) Comunicação no trabalho  Mensagens rápidas e lentas; Contexto 
(importância alta ou baixa); Espaço; 
Tempo.   

Hofstede (1980) Diferenças entre culturas 
nacionais dentro de uma 
organização  

Distância do Poder; 
Individualismo/Coletivismo; 
Masculinidade/Feminilidade; Aversão à 
Incerteza.  

Trompenaars e 
Hampsden-Turner 
(1993)  

Soluções para problemas 
relevantes para a gestão  

Status Do Tempo; Realização/Status; 
Atribuição; Individualismo/Coletivismo; 
Universalismo/Particularismo; 
Emocional/Neutro; Específico/Difuso; 
Relação Homem-Natureza.  

Schwartz (1992)  Presente e futuro na 
sociedade  

Auto-direção; Estimulação; Hedonismo; 
Realização; Poder; Segurança; 
Conformidade; Tradição; Espiritualidade; 
Benevolência; Universalismo. 

House, Javidan, 
Hanges e Dorfman 
(2002)  

Liderança nos negócios, 
presente e futuro  

Orientação para desempenho; Orientação 
para futuro; Assertividade; Orientação 
humana; Igualitarismo de gênero; Distância 
do poder; Coletivismo institucional; 
Coletivismo intra-grupal; Aversão à 
Incerteza.  

Fonte: adaptado de Fink, Neyer e Kölling (2007, p. 44 e 45) 
 

Duas correções podem ser acrescentadas ao quadro elaborado por Fink et al 

(op. cit.): (1) Foram indicadas outras dimensões às quatro primeiras de Hofstede 

(1984b), conforme foi demonstrado no início do capítulo; (2) Schwartz (1992) trata 

de valores básicos, relacionados ao âmbito pessoal, não cultural. Os Valores 

Culturais de Schwartz (1999) são Harmonia vs. Domínio, Igualitarismo vs. 

Hierarquia, Conservadorismo vs. Autonomia Intelectual e Afetiva.  

A partir do conceito de Sistema Cultural de Parsons e Shils (op. cit), pode-se 

compreender qual o critério utilizado para estabelecer a conexão entre o Sistema 

Cultural de Parsons e Shils (op. cit) e as teorias de Valores Culturais abordadas por 

Fink et al (op. cit): “[o Sistema Cultural] é um padrão [pattern] cultural cujas 

diferentes partes são inter-relacionadas para formar sistemas de valores [grifo 

nosso], sistemas de crenças e sistemas de símbolos expressivos”. (PARSONS e 

SHILS, 1951 , p. 55). 

Outra conexão encontrada por Fink, Neyer e Kölling (2007) foi entre o 

Sistema de Personalidade de Parsons e Shils (op. cit) e as teorias de personalidade 

de Gudykunst, Hammer e Wiseman (1978) e Arthur e Bennett (1995).  

Parsons e Shils (op. cit, p. 3) consideram que “o Sistema de Personalidade 

possui como princípio organizador as disposições de necessidades; as unidades 
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fundamentais de análise são as necessidades, motivações, sentimentos, crenças e 

habilidades”.  

Fink et al (op. cit) abordaram as características de personalidade relevantes 

para lidar com situações interculturais, conforme quadro 16. 
 
Quadro 16. Características de personalidade relevantes para a eficiência intercultural, ajustamento 
intercultural, para lidar com choques culturais e sucesso de expatriados  
Variável dependente  Variável explanatória  Estudo  
Eficiência intercultural  Habilidade para lidar com stress 

psicológico; Habilidade para se 
comunicar efetivamente; 
Habilidade para estabelecer 
relacionamentos interpessoais.  

Gudykunst, Hammer e 
Wiseman (1978)  

Conhecimento do trabalho e 
motivação; Habilidades 
relacionais; 
Flexibilidade/Adaptabilidade; 
Abertura extra-cultural.  

Arthur e Bennett (1995)  

Fonte: adaptado de Fink, Neyer e Kölling (2007, p. 48-49) 
 
 É interessante notar que as habilidades apontadas por Fink et al (op. cit) são 

ligadas principalmente à flexibilidade e adaptabilidade, assim como a habilidades de 

relacionamento.  Abordando agora a conexão entre o Sistema Social de Parsons 

e Shils (op. cit) e os PCAs de Thomas (1996), pode-se argumentar que cada 

Sistema Social é pertinente a uma sociedade específica, influenciando os PCAs 

específicos daquela sociedade. Com afinidade à concepção de Thomas (1996), 

Parsons e Shils (op. cit, p. 55) consideram que “existe num sistema social ação 

interdependente e, em parte, conjunta, em que a conjuntura é função da orientação 

coletiva para metas ou dos valores comuns, e do consenso de expectativas 

normativas e cognitivas”.  

 Pode-se perceber que os Sistemas apresentados na Teoria da Ação de 

Parsons e Shils (1951) apresentam similaridades com os diferentes construtos 

abordados por Fink et al (2007) em diferentes níveis de coletividade (pessoal, social, 

cultural) e isto torna o quadro 17, a seguir, relevante por relacionar os construtos 

existentes nas teorias atuais para estes diversos níveis de coletividade. 
 
Quadro 17. Similaridades entre PCAs, Dimensões Culturais e Características de Personalidade 
PCAs Dimensão Cultural Similar  Característica de 

Personalidade Similar  
Orientação para Atividade   Auto-eficácia  
Comportamento de 
comunicação  

Fluxo de informação  Abertura, orientação 
externa/interna, extroversão  

Pensamento elitista  Atribuição de Status, Distância 
do Poder, Aversão à Incerteza  

Orientação para Status  

Hierarquia  Distância do Poder  Orientação para Status  
Comportamento em relação ao 
tempo 

Tempo  
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Nacionalismo Coletivismo   
Orientação para relacionamento  Orientação humana  Orientação social  
Experiência   Disposição para aprender  
Liberdade pessoal  Individualismo  Orientação social  
Familismo Coletivismo  Orientação social  
Capacidade de improvisação, 
orientação para regras  

Universalismo Consciência das regras  

Autoridade pelo conhecimento  Atribuição de Status Orientação para Status  
Consciência de qualidade  Orientação para Desempenho  Orientação para competição  
Clientelismo Particularismo  Orientação interna/externa  
Imagem tradicional de gênero  Igualitarismo de gênero   
Auto-confiança variável   Estabilidade emocional  
Necessidade de segurança  Aversão à Incerteza   
Orientação para os fatos  Assertividade Orientação interna/externa  
Busca da eficiência  Orientação para desempenho  Orientação profissional  
Confluência de grupos de 
trabalho e laços familiares  

Coletivismo intra-grupal Orientação social  

Harmonia   Orientação social  
Fonte: adaptado de Fink, Neyer e Kölling (2007, p. 54-55). 

 
Além da relevância em relacionar teorias de personalidade e de cultura para 

com os PCAs, Fink et al (op. cit), contribuem no sentido de compreender como as 

interações interculturais se refletem no desempenho da comunicação entre 

indivíduos de diferentes culturas, como explicitado na Figura 1, a seguir.  
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Figura 1. Modelo de desempenho transcultural  

 
Fonte: Fink, Neyer e Kölling (2007, p. 53).  
 

É interessante notar que este modelo defende a existência de um ciclo de 

ajustes que vão ocorrendo nos indivíduos das culturas A e B, a partir das interações 

interculturais entre eles. Estas interações geram incidentes críticos, que por sua vez 

levam à aprendizagem trans-cultural e a ajustes nos três Sistemas de Parsons e 

Shils (1951): Personalidade, Cultura e Social. Estes sistemas estão representados 

na Figura 1 respectivamente como Personalidade, Valores (Culturais) e PCAs.  

Com base na figura 2, pode-se perceber que os PCAs vinculados a Sistemas 

Sociais distintos podem gerar incidentes críticos entre indivíduos com origem nestes 

distintos Sistemas Sociais. 
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Figura 2. Modelo de interação transcultural baseado em Parsons e Shils (1951) 

 
Fonte: Fink, Neyer e Kölling (2007, p. 51) 
 
 Foi apresentada neste item uma comparação em nível esquemático e 

comparativo realizada por Fink et al (2007) e uma comparação em nível conceitual 

construída no presente trabalho, entre os conceitos de PCAs de Thomas (op. cit) e a 

Teoria da Ação de Parsons e Shils (1951), assim como com outros construtos 

relacionados a esta última teoria.  

 Pode-se perceber nesta comparação que o relacionamento existente entre o 

conceito de ação (Parsons e Shils, op. cit) e o de PCA (Thomas, op. cit.) tem como 

contexto maior a Teoria da Ação (Parsons e Shils, op. cit). A partir da ligação 

apontada por Fink et al (op. cit) entre o Sistema Cultural de Parsons e Shils (op. cit) 

e as teorias de Valores Culturais abordadas neste item, pode-se argumentar que os 

construtos associados ao conceito de PCA em Thomas (1996), tais como valores e 

ações estão relacionados entre si pela Teoria da Ação de Parsons e Shils (op. cit).  

 Este relacionamento entre PCAs e Valores, existente em Thomas (1996) e 

corroborado pela teoria da Ação de Parsons e Shils (1951) será abordado no item a 

seguir, tomando-se o cuidado de analisar somente conceitos pertinentes ao nível de 

análise de culturas nacionais ou regionais. 
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2.1.3.2 Valores Culturais 

2.1.3.2.1 PCAs e Valores Culturais 

 Os Valores Culturais serviram de inspiração para a denominação de vários 

dos PCAs apresentados neste referencial teórico (p. ex., Cultura específica vs. 

Difusa). No entanto, ao longo da elaboração deste referencial, perguntou-se: as 

semelhanças entre Valores Culturais e PCAs se assentam somente nos Valores e 

PCAs encontrados na análise das distintas culturas nacionais? Ensejando responder 

a este questionamento, foi elaborado o quadro 18, a seguir, comparando os 

diferentes conceitos e achados na área de Valores Culturais. 
 
Quadro 18. Valores Culturais na literatura 

Pesquisadores Conceitos relacionados aos Valores 
Culturais Valores culturais 

Kluckhohn e 
Strodtbeck 
(1961) 

Cultura: “O indivíduo humano está 
incessantemente simplificando, organizando e 
generalizando sua própria visão do seu próprio 
ambiente; ele constantemente impõe ao seu 
ambiente suas próprias construções e 
significados; estas construções e significados 
são características de uma cultura em 
comparação com outra.” (grifo nosso) 
(Bateson, 1944, p. 273 citado por Kluckhohn e 
Strodtbeck, 1961) 
“Orientações de valores (grifo nosso) são 
princípios complexos mas definitivamente 
padronizados e ordenados, resultantes do 
intercâmbio transacional de três elementos 
analiticamente distinguíveis do processo 
avaliativo – cognitivo, afetivo e diretivo – que 
dão ordem e direção ao fluxo contínuo de atos 
humanos e pensamentos na medida em que 
estes se relacionam à solução de problemas 
humanos comuns.” (p. 4) 

Orientação da natureza 
humana: boa, má, neutra ou 
mista;  
Orientação da relação homem-
natureza: Submissão, Harmonia 
ou Domínio;  
Orientação do tempo: Passado, 
Presente, Futuro;  
Orientação da atividade: Ser vs. 
Fazer; Orientação relacional: 
Linearidade, Colateralidade ou 
Individualismo. 

Hall and Hall 
(1990)  

“Cultura pode ser relacionada a um 
computador gigante, extraordinariamente 
complexo e sutil. Seus programas guiam as 
ações e respostas de seres humanos em toda 
caminhada da vida. [...] Os programas 
culturais não funcionarão se passos cruciais 
forem omitidos, o que acontece quando as 
pessoas inconscientemente aplicam suas 
próprias regras a outro sistema.” (p. 3-4) 
(grifos nossos) 

Mensagens (rápidas e lentas); 
Importância do Contexto (alta ou 
baixa); Territorialidade e espaço 
pessoal; Tempo Monocrônico ou 
Policrônico; Orientação para o 
passado ou futuro;  

House, 
Javidan, 
Hanges e 
Dorfman (2002)  

Cultura: “compreensões compartilhadas 
tornadas manifestas em ato e artefato” 
(Redfield, 1948, p. 7 citado por House et al, 
2004). 
“Valores são artefatos porque são feitos por 
humanos e, neste caso específico, são 
julgamentos sobre como as coisas devem ser 
realizadas.” (p. 15) (grifo nosso) 

Orientação para desempenho; 
Orientação para futuro; 
Assertividade; Orientação 
humana; Igualitarismo de gênero; 
Distância do poder; Coletivismo 
institucional; Coletivismo intra-
grupal; Aversão à Incerteza.  

Schwartz 
(1999) 

Cultura: “rico complexo de significados, 
crenças, práticas, símbolos, normas e valores 
prevalentes entre as pessoas numa 
sociedade. As ênfases prevalentes de valor 

Autonomia (intelectual e afetiva) 
vs. Conservação; Hierarquia vs. 
Igualitarismo; Domínio vs. 
Harmonia com a Natureza. 
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numa sociedade podem ser o mais central 
atributo da cultura.” (Hofstede, 1980; 
Inglehart, 1977; Schwartz, 1999). (grifos 
nossos) 

Hofstede 
(2001) e 
Hofstede et al 
(2010b) 

“Cultura consiste em maneiras padronizadas 
de pensamento, sentimento e reação, 
adquiridas e transmitidas principalmente por 
meio de símbolos, constituindo as aquisições 
distintivas dos grupos humanos, incluindo 
suas incorporações em artefatos; o centro 
essencial de cultura consiste de idéias 
tradicionais (isto é, historicamente derivadas e 
selecionadas) e especialmente seus valores 
vinculados.” (Kluckhohn, 1951, p. 86 citado por 
Hofstede et al, 2001) 
Valor: “tendência ampla a preferir certos 
estados de coisas a outros.” (Hofstede, 2001, 
p. 5) 

Distância do Poder; 
Individualismo vs. Coletivismo; 
Aversão à Incerteza; 
Masculinidade vs. Feminilidade; 
Orientação para Longo Prazo; 
Indulgência vs. Restrição. 

Trompenaars e 
Hampsden-
Turner (1993) 

“Cultura é a maneira com que um grupo de 
pessoas resolve problemas e reconcilia 
dilemas.” (p. 6) 
“Valores são orientações compartilhadas de 
um grupo sobre o que as pessoas definem 
como coisas que gostam e desejam.” (p. 25). 

Status Do Tempo; Realização vs. 
Status; Individualismo vs. 
Coletivismo; Universalismo vs. 
Particularismo; Emocional vs. 
Neutro; Cultura Específica vs. 
Difusa; Relação Homem-
Natureza. 

Fonte: elaborado a partir de Fink, Neyer e Kölling (2007). 
 
 Analisando o quadro 18, pode-se perceber no conceito de orientação de valor 

Kluckhohn e Strodtbeck (1961) que há em comum com o conceito de PCA em 

Thomas (1987-2005) a componente avaliativa. Isto pode explicar por que Brueck e 

Kainzbauer (2002, p. 4) e Dunkel e Meierewert (2004, p. 152) utilizaram o termo 

julgamento no lugar de valor ao citar o conceito de PCA. 

 Hall e Hall (1990), por sua vez, utilizaram uma metáfora para a cultura que é 

análoga à de Hofstede et al (2010b, p. 1): “software da mente”. No entanto, ao 

analisar os valores culturais propostos por Hall e Hall (op. cit), percebe-se que há 

uma ampla gama de dimensões da vida cotidiana que não havia sido coberta pelos 

valores culturais propostos por Hofstede (2001), como as relações com o tempo, 

espaço, estilos de comunicação e importância do contexto. Por outro lado, ao 

observarmos as denominações dos PCAs encontrados na literatura da área, pode-

se notar uma maior utilização da nomenclatura de Valores Culturais de Hall e Hall 

(1990) do que de Valores Culturais em Hofstede (2001). 

 Em House et al (2002), está presente a idéia de artefato, tanto no conceito de 

valor, quanto no de cultura, assim como ocorre no conceito de cultura empregado 

em Hofstede (2001). Estes autores utilizaram algumas das dimensões culturais de 

Hofstede (2001) em sua teoria acerca de Valores Culturais, como Distância do 

Poder e Aversão à Incerteza. No entanto, os Valores Culturais de House et al (2002) 

que mais inspiraram PCAs foram “Orientação para Desempenho” e “Orientação 
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humana”, cujas esferas de atuação não foram contempladas pelas dimensões 

culturais de Hofstede (2001). 

 Schwartz (2006) e Hofstede (2001), por sua vez, têm em comum a idéia de 

que valores sejam atributos centrais da cultura. Por outro lado, o eixo Adoção e 

Obediência a Regras, proposto por Fink (2012) para organizar os PCAs, guarda 

semelhança com a dimensão Hierarquia vs. Igualitarismo apresentada por Schwartz 

(1999). 

 Os Valores Culturais propostos por Hofstede (2001) e Hofstede et al (2010b), 

de forma diversa, apresentaram afinidade com a literatura de PCAs. Por exemplo, a 

dimensão Distância do Poder tem afinidade com diversos PCAs relacionados à 

Hierarquia no eixo Adoção e Obediência a Regras. 

 A idéia de “dilema” utilizada para definir o conceito de cultura adotado por 

Trompenaars e Hampsden-Turner (1993, p. 6), apresentou semelhança com a idéia 

de “solução de problemas humanos comuns” utilizada para definir o conceito de 

“orientação de valor” de Kluckhohn e Strodtbeck (1961, p. 25). A dimensão Cultura 

específica vs. Cultura difusa apresentada por Trompenaars e Hampsden-Turner (op. 

cit), por sua vez, gerou um par de PCAs homônimos dentro da categoria “Separação 

entre Vida Privada e Negócios” proposta por Fink (2012). 

 Pode-se perceber, a partir da análise realizada neste item, que os PCAs 

apresentam semelhanças com os Valores Culturais predominantemente na forma de 

denominação. 

 A outra análise que foi executada neste item, a respeito da semelhança entre 

os diferentes conceitos de Valores Culturais, demonstra que não há uma 

uniformidade nem nos conceitos nem na nomenclatura utilizada na área de Valores 

Culturais.  

 

2.1.3.2.2 Valores Culturais e Implicações para a Gestão 

 As diferenças entre culturas vem sendo estudadas principalmente a partir de 

estudos sobre Valores Culturais (p. ex., Kluckhohn e Strodtbeck, 1961; Hofstede, 

1984b; Trompenaars e Hampsden-Turner, 1993; Schwartz, 1999). Percebeu-se, ao 

longo da leitura das obras sobre Valores Culturais, que uma das vantagens do 

quadro de referência de Hofstede é que a partir dele o autor discutiu as implicações 

dos Valores Culturais para a gestão e o contexto do trabalho.  

 Em estudo realizado na IBM em 1967-1969 e depois em 1971-1973, numa 

abordagem etic, Hofstede encontrou dimensões Culturais que perpassam os países: 
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Distância do Poder (DP), Individualismo vs. Coletivismo (IDV), Aversão à Incerteza 

(AI), Masculinidade vs. Feminilidade (MAS) (HOFSTEDE, 1984b). Posteriormente foi 

acrescentada mais uma dimensão: Orientação para Longo Prazo (OLP), a partir do 

estudo de Hofstede e Bond (1988). 

 Outras duas dimensões foram acrescentadas a partir dos estudos de 

Inglehart (1990): Indulgência vs. Restrição (IVR) e Monumentalismo vs. Auto-

diminuição (MON) (HOFSTEDE et al, 2008). A última versão do livro Cultures and 

organizations: software of the mind (Hofstede, Hofstede e Minkov, 2010) incorpora 6 

das 7 dimensões.   

 O conteúdo das dimensões culturais encontradas nas culturas nacionais por 

Hofstede (1984b, 2001) e Hofstede et al (2008) está descrito no Quadro 19 a seguir. 
 
Quadro 19. Dimensões Culturais e seus respectivos conteúdos 
Dimensão Cultural Conteúdo 
Distância do Poder 
(DP) 

extensão em que os membros menos poderosos de instituições e 
organizações dentro de uma sociedade esperam e aceitam que o poder 
seja distribuído de maneira desigual. 

Individualismo vs. 
Coletivismo (IDV) 

Individualismo embasa sociedades nas quais os laços entre os 
indivíduos são fracos: nessas sociedades a pessoa deve cuidar de si e 
seus familiares próximos. Em contrapartida, Coletivismo representa 
sociedades em que as pessoas desde o nascimento são integrados em 
grupos fortes e coesos, que continuam a protegê-los durante toda a sua 
vida em troca de lealdade inquestionável. 

Masculinidade vs. 
Feminilidade (MAS) 

Masculinidade denota uma sociedade em que os papéis sociais de 
gênero são claramente distintos: os homens devem ser assertivos, 
resistentes e focados no sucesso material; nessas sociedades 
pressupõe-se que as mulheres sejam ternas, modestas e preocupadas 
com a qualidade de vida. De maneira diversa, a Feminilidade tipifica 
sociedades em que os papéis sociais de gênero se sobrepõem: homens 
e mulheres devem ser modestos, sensíveis e preocupados com a 
qualidade de vida. 

Aversão à incerteza 
(AI) 

medida em que os membros das instituições e organizações dentro de 
uma sociedade se sentem ameaçados por situações incertas, 
desconhecidas, ambíguas ou não-estruturadas. 

Orientação para Curto 
vs. Longo Prazo (OLP) 

Orientação de Longo Prazo representa sociedades que favoreçam as 
virtudes orientadas para recompensas futuras, nomeadamente a 
adaptação, a perseverança e a parcimônia. Em contrapartida, a 
Orientação de Curto Prazo representa sociedades que favoreçam as 
virtudes relacionadas com o passado e o presente, nomeadamente o 
respeito pela tradição, a preservação da "face", e cumprir as obrigações 
sociais. 

Indulgência vs. 
Restrição (IVR) 

Indulgência numa sociedade significa que esta sociedade permite a 
gratificação relativamente livre de alguns desejos e sentimentos, 
especialmente aqueles que têm a ver com lazer, diversão com os 
amigos, consumo e sexo. Seu pólo oposto, a restrição, representa 
sociedades que controlam tal gratificação, e onde as pessoas se sentem 
menos possibilitadas de desfrutarem suas vidas. 

Monumentalismo vs. 
Auto-Diminuição 
(MON) 

Monumentalismo representa sociedades que recompensam as pessoas 
que são, metaforicamente falando, como monumentos: orgulhosas e 
imutáveis. Seu pólo oposto, de Auto-Diminuição, representa uma 
sociedade que recompensa a humildade e flexibilidade. 

Fonte: elaborado com base em Hofstede et al (2008). 
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 Partindo para as implicações dessas dimensões para a gestão, percebeu-se a 

partir de uma revisão extensa da obra de Hofstede, que o autor construiu um 

arcabouço teórico sobre a relatividade cultural e as consequências desta para os 

processos de gestão, modelos de organização e teorias organizacionais 

(HOFSTEDE, 1980, 1983, 1984b, 1993, 1994, 1996, 1998, 2001). 

 Hofstede (1980 e 1983) argumenta que as dimensões Culturais são 

razoavelmente estáveis no tempo, sendo os escores reflexos de características 

arraigadas nas culturas nacionais. Estas características, segundo o autor, teriam 

reflexos nas teorias e práticas organizacionais desenvolvidas dentro dos países.  

 Hofstede (1980) procede à análise das relações entre as características 

nacionais (em termos dos escores nas dimensões culturais) e as teorias de 

motivação e liderança. Por exemplo, a respeito das teorias de Liderança, Hofstede 

(1980) afirma haver um predomínio de idéias no meio acadêmico que funcionam em 

contextos anglófonos de médio escore em Distância do Poder, como a Teoria X de 

McGregor e o grid Gerencial de Blake e Mouton (teorias americanas). Estas teorias 

seriam caracterizadas por um viés participativo com a iniciativa sendo tomada pelos 

líderes. Em países com menor escore em Distância do Poder (Nórdicos, Alemanha e 

Israel), as práticas participativas com iniciativas sendo tomadas pelos funcionários 

funcionam melhor. Alguns exemplos, segundo o autor, seriam os grupos semi-

autônomos nos países nórdicos e a autogestão nos kibutzim de Israel. 

 No contexto de Teoria das Organizações, Hofstede (1980) considera que a 

interface entre as dimensões Distância do Poder e Aversão à Incerteza auxilia na 

explicação de quais modelos organizacionais são mais aceitos em cada país: 
máquina, pirâmide, mercado e família. Estes modelos serão descritos a seguir. 

 O modelo da máquina seria mais adequado para descrever organizações de 

países com alto escore em Aversão à Incerteza e baixa Distância do Poder, como a 

Alemanha. Nos contextos em que vigora este modelo, o autor defende que cada 

funcionário sabe sua tarefa, assim como as regras vigentes na burocracia de sua 

organização; a autoridade está nas regras, não nas pessoas.  

 Na França, onde vigora o modelo da pirâmide, a autoridade vem das 

características pessoais dos gestores e a unidade de comando o que reflete o alto 

escore francês na dimensão Distância do Poder.  

 Em países anglófonos, como a Grã-Bretanha, predominam organizações que 
se encaixam predominantemente no modelo do mercado. Nestas organizações não 
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se percebe clareza nas regras e há incentivos para a participação dos funcionários 

através de negociações.  

 No caso dos países asiáticos, o autor defende que o modelo denominado 
“família” (p. 60) vigora. Neste modelo, a autoridade do chefe é considerada 

virtualmente inquestionável, mas não há clareza sobre quais sejam as regras. 

Caberia ao chefe decidir o que é certo ou errado em cada situação. Espera-se nessa 

configuração que em troca da proteção do chefe, haja lealdade ilimitada por parte 

dos subordinados.  

 Hofstede (1984a) dando continuidade às discussões sobre relatividade 

cultural e gestão, explica a influência das dimensões culturais em processos de 
gestão e trabalho. Por exemplo, a dimensão Individualismo influencia na natureza 

do relacionamento empregador-empregado; prioridade no trabalho para tarefa ou 

relacionamento; o papel da família na situação de trabalho. A dimensão Distância 
do Poder, por outro lado, influencia na escolha pela gestão consultiva ou 

paternalista; meios de reclamação em caso de abuso de superiores; viabilidade de 

teorias como Gestão por Objetivos e diferenças entre formas de demonstrar 

reconhecimento pelo trabalho. A dimensão Aversão à Incerteza, por sua vez, 

exerce influência, tanto na formalização, padronização e ritualização das 

organizações, quanto nos tipos de planejamento utilizados. No que diz respeito à 

dimensão Masculinidade, há influência desta em aspectos como: expectativas em 

relação à carreira por parte dos funcionários; aceitabilidade do comportamento 

gerencial “macho” (p. 96), isto é, agressivo e autoritário; papéis sexuais no local de 

trabalho. 

 Em Hofstede (1993), o autor retoma as diferenças Culturais nas teorias de 

gestão nos quatro primeiros clusters de países (Alemanha, França, Anglófonos, 

Asiáticos), acrescentando algumas considerações sobre situações que os gestores 

têm que enfrentar nos países da antiga União Soviética (Leste Europeu e Rússia). O 

autor, neste sentido, utiliza o romance “Anna Karenina” (Tolstoy, 1999) e dados 

contemporâneos para demonstrar a passividade dos trabalhadores russos devido ao 

passado de servidão. 

 Em Hofstede (1996), o autor continua a defender que existe influência das 

culturas nacionais sobre as teorias organizacionais, tendo por fundamento a 

diferenciação entre teorias organizacionais americanas e européias elaborada por 

Kassem (1976).  Na diferenciação proposta por Kassem (1976) citado por Hofstede 

(1996):  
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• Kassem (op. cit) considera que os estudiosos mais influentes dos EUA sejam 

teóricos práticos, associados a Escolas de Negócios, orientados para assuntos 

como know-how e descobrir o one best way; em contrapartida, os teóricos 

europeus teriam uma orientação mais explicativa, voltada para o 

desenvolvimento de teorias e a demolição do one best way. 

• Considerando agora o Desenho do Trabalho, Kassem (op. cit) identifica como 

práticas mais utilizadas no contexto americano o enriquecimento do trabalho e a 

gestão participativa. Por outro lado, Kassem  (op. cit) aponta como desenhos do 

trabalho típicos de organizações européias os sistemas sócio-técnicos e a 

democracia industrial. 

• Colocando em foco o modelo de desenvolvimento da organização, Kassem (op. 

cit) considera que nos EUA vige o modelo processual humano; na Europa, o 

autor identifica como predominante o modelo tecno-estrutural, com mais foco em 

tecnologia e estrutura do que em pessoal. 

 Analisando a classificação elaborada por Kassem (op. cit), há uma maior 

ênfase em aspectos psicológicos, descritivos e pragmáticos nas teorias 

organizacionais americanas, enquanto nas européias, prevalecem aspectos 

sociológicos, explicativos e estruturais. Pode-se defender, a partir da comparação 

realizada por Kassem (op. cit), que em problemas nos processos de gestão, seja 

atribuída a responsabilidade aos indivíduos no caso das teorias americanas; nas 

teorias européias, por outro lado, são estudados que aspectos estruturais podem ter 

gerado os problemas na gestão. 

 Em outro artigo, Hofstede (1998) diferencia as culturas nacionais das 

organizacionais, argumentando que, apesar de ambas possuírem consequências 

para a gestão, as culturas nacionais atuam no nível dos valores, enquanto as 

culturas organizacionais, no nível das práticas. O autor aponta que isto se deve ao 

fato de que as práticas se manifestam num nível mais concreto e observável do que 

os valores. 

 Pode-se perceber que, ao longo do período de 1980 a 1998, Hofstede se 

engajou na compreensão de como as culturas nacionais afetam aspectos 

relacionados à gestão com base nas dimensões culturais. Estes aspectos estão 

sintetizados na segunda edição do livro Culture’s Consequences de Hofstede 

(2001). 

 Hofstede (2001), numa edição revisada de Hofstede (1984a), acrescentou a 

dimensão cultural Orientação para Curto vs. Longo Prazo, assim como suas 
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respectivas implicações para a gestão. Em países em que atua a dimensão 

Orientação para Longo Prazo, podem-se perceber aspectos na gestão que podem 

ser considerados característicos contextos com histórico socialista: não-distinção 

entre esfera pública e privada na execução de tarefas e igualdade de oportunidades 

para todos em termos de progressão na carreira. 

 Ao final de Hofstede (2001), o autor tece considerações sobre os encontros 

entre indivíduos de diferentes países e suas implicações para a gestão. Neste 

capítulo, o autor descreve as dificuldades que podem ocorrer na adaptação de 

trabalhadores expatriados (p. 425), nas negociações entre indivíduos de diferentes 

culturas (p. 435), para transferência de tecnologia e recursos devido a diferenças 

culturais (p. 438) e como as diferenças culturais influenciam no desempenho nas 

tarefas e na convivência das pessoas dentro das organizações (p. 443). Todas 

essas questões apontam para a importância da compreensão de como as diferenças 

culturais se refletem nos processos de gestão e aspectos relacionados ao trabalho 

dentro das organizações. 

 Apesar de todos estes estudos elaborados por Hofstede (1980-2001) sobre 

as implicações das Dimensões Culturais para a gestão, as organizações e aspectos 

relacionados a trabalho, há autores, como por exemplo, Kurman e Ronen-Eilon 

(2004) que argumentam no sentido de que os valores, apesar de auxiliar na 

compreensão da cultura, pouco têm a ver com o estudo de comportamentos 

concretos que ocorrem no cotidiano. Como os PCAs, na visão de Thomas (1993), 

podem se apresentar na forma de valores, desde que utilizados no sentido 

avaliativo, pode-se argumentar que a objeção de Kurman e Ronen-Eilon (op. cit.) 

também se aplicaria aos PCAs. 

 Em defesa deste construto, Fink, Neyer e Kölling (2007) e Brueck e 

Kainzbauer (2002) endossam a Teoria dos Standards Culturais proposta por 

Thomas (1993-2010), argumentando que, para fins de estudo de diferenças 

Culturais, esta se mostra mais adequada que a das dimensões Culturais de 

Hofstede (1980, 1984a, 2001), devido à maior possibilidade de percepção de 

sutilezas nas diferenças entre culturas. 

 

2.1.3.3 PCAs e Axiomas Sociais 

 Os PCAs, na visão de Thomas (1987-2005), incluem diversos construtos em 

sua conceituação, podendo ser valores, comportamentos, julgamentos e ações, 

desde que possam ser utilizados por um indivíduo para avaliar o próprio 
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comportamento e o comportamento de indivíduos de outras culturas. Devido à 

amplitude conceitual dos PCAs, pode-se questionar se haveria outros construtos que 

funcionam como PCAs, se também utilizados para avaliação. 

 Um destes construtos seria o de Axiomas Sociais, proposto por Leung et al 

(2002, p. 289): “Axiomas sociais são crenças generalizadas sobre alguém, o 

ambiente social e físico ou o mundo espiritual, que estão na forma de uma afirmativa 

sobre o relacionamento entre duas entidades ou conceitos”. Pode-se argumentar 

que há uma relação entre os valores e os axiomas sociais com base em Bond et al 

(2004), pois estes afirmam que os axiomas aumentam o poder preditivo dos valores 

para o comportamento. A partir desta relação entre os valores e os axiomas, pode-

se argumentar acerca da possibilidade de que axiomas, se utilizados para avaliação, 

também funcionem como PCAs, assim como ocorre com os valores. 

 Segundo Leung et al (2002), os axiomas estão divididos em cinco grupos de 

crenças: 

• Cinismo: visão negativa sobre a natureza humana, visão enviesada acerca de 
alguns grupos de pessoas, desconfiança em relação a instituições sociais, 
desconsideração de meios éticos para obter resultados; 
 

• Complexidade social: não existem regras rígidas para se chegar a resultados; 
inconsistências no comportamento humano são comuns; 
 

• Recompensa pelo esforço: esforço, conhecimento e planejamento levam a 
resultados positivos; 
 

• Espiritualidade: existência de forças sobrenaturais e crenças religiosas; 
 

• Controle do destino: eventos na vida são predeterminados, mas existem meios 
para que as pessoas influenciem nos resultados dos eventos. 
 

 Pode-se perceber afinidade por exemplo entre os PCAs e Axiomas Sociais 

conforme quadro 20, a seguir. 
 
Quadro 20. PCAs e Axiomas Sociais 
PCAs Axiomas Sociais 
Desconfiança em relação ao Estado e 
Instituições 

Cinismo 

Contornar as regras e estruturas; Amor à 
Improvisação 

Complexidade Social 

Consecutividade; Senso temporal monocrônico; 
Autoridade por expertise; Orientação para 
solução de problemas; Orientação para  tarefas; 
Orientação para ação; Orientação para 
resultados 

Recompensa pelo esforço 

Fatalismo Controle do Destino 
Fonte: elaborado pela autora 
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 No quadro anterior, pode-se perceber que há axiomas sociais que 

correspondem a mais de um PCA. Considerou-se digno de nota que os PCAs 

relacionados ao Axioma “Complexidade Social” são mais frequentes em indivíduos 

do leste europeu. Por outro lado, os PCAs relacionados ao Axioma “Recompensa 

pelo Esforço” estão mais presentes em países ocidentais desenvolvidos, como a 

Alemanha e os Estados Unidos. 

 No item a seguir serão analisadas as semelhanças entre os PCAs e as 

Normas Sociais. 

 

2.1.3.4 PCAs e Normas Sociais 

 Segundo Thomas (1991, p. 60), os PCAs são  
“normas culturais chaves para os membros de uma cultura, que fornecem 
orientação para os seus próprios comportamentos e permitem que eles 
decidam que tipo de comportamento é normal, típico e aceitável, assim 
como que tipo de comportamento rejeitar.” 
 

 A partir da denominação dos PCAs como “normas” no conceito anterior, 

pode-se questionar se há alguma semelhança com o conceito de Norma Social. 

Para Cialdini e Trost (1998, p. 152), 
Normas sociais são regras e padrões que são compreendidos pelos 
membros de um grupo, e que guiam ou restringem [grifos nossos] o 
comportamento social sem a força de leis. Estas normas emergem da 
interação com outros; elas podem ou não ser ditas explicitamente, sendo 
que quaisquer sanções devido a desvios em relação às normas provém das 
redes sociais, não do sistema legal. [...] elas são injuntivas, prescrevendo o 
comportamento social valorizado, e descritivas, informando-nos sobre 
como outros agem em situações similares. [grifos nossos] 

 
 Pode-se argumentar que os PCAs, no conceito de Thomas (1991) possuem 

as funções de guiar e restringir apresentadas pelas normas sociais, devido à 

característica dos PCAs de orientação para os membros da própria cultura sobre 

quais comportamentos aceitar ou rejeitar. 

 A partir desta comparação de conceitos, pode-se proceder à verificação 

acerca da possibilidade dos PCAs encontrados na literatura serem também normas 

sociais. Esta verificação será realizada a seguir, com base nas descrições dos PCAs 

encontrados na literatura e descritos no referencial teórico do presente trabalho. 

 O PCA “Feminilidade” foi descrito como: “Pessoas de ambos os gêneros 

devem [grifo nosso] ser humildes, sensíveis e valorizar qualidade de vida”. Isto quer 

dizer que os membros da sociedade em que este PCA vigora devem se comportar 

da forma prescrita, sob pena de sanções em nível social, como se vê no conceito de 

Norma Social de Cialdini e Trost (1998). 
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 Outro exemplo de semelhança dos PCAs com as Normas Sociais está no 

PCA “Alta importância do contexto”: “Estilo de comunicação caracterizável pela 

pouca informação disponível no que é explicitamente dito em relação à informação 

contida na situação completa; formulações implícitas, indiretas e sinais não-verbais”. 

Este estilo de comunicação funciona de forma injuntiva (prescrevendo os modos de 

comunicação mais valorizados) e descritiva (indicando como os outros se 

comunicam em situações similares), assim como visto no conceito de Cialdini e 

Trost (1998). 

 Pode-se olhar agora para o código de vestimenta rígido descrito no PCA 

“Papéis tradicionais de gênero” pela perspectiva de restrição do comportamento de 

Cialdini e Trost (1998). Nesta ótica, o referido código de vestimenta pode ser visto 

como Norma Social, desde que não haja sanções legais para os desvios de conduta 

em relação à norma. 

 Ao longo deste item, percebeu-se que há semelhanças entre o conceito de 

Normas Sociais e o de PCAs: (1) os PCAs enquanto normas avaliativas (Thomas, 

1991) podem ser incluídos no conjunto maior das normas sociais proposto por 

Cialdini e Trost (1998); (2) os PCAs encontrados na literatura podem ser vistos como 

normas sociais. Pode-se argumentar, a partir destas relações de inclusão, que se as 

normas sociais tiverem sentido avaliativo, estas podem ser consideradas como 

PCAs. 

  

2.1.3.5 PCAs e Estereótipos 

 Ao se observar as descrições dos PCAs nos quadros deste referencial 

teórico, pode-se questionar que diferenças eles teriam em relação aos estereótipos. 

Houve autores (Kammhuber e Schroll-Machl, 2007, p. 21) que compararam os PCAs 

aos estereótipos, em termos conceituais: 
Os Padrões Culturais Avaliativos são regras categóricas e, portanto, 
cumprem a função dos estereótipos. No entanto, eles diferem dos 
estereótipos a respeito de outra cultura porque não refletem simplesmente 
comentários irrefletidos, opiniões e atitudes a respeito da cultura 
contraparte, mas podem ser construídos a partir da análise sistemática de 
situações concretas e cotidianas vivenciadas. (grifo nosso) 
 

 A partir deste trecho, pode-se inferir que a diferença entre PCAs e 

estereótipos está no maior nível de profundidade da análise de situações concretas 

que está presente nas pesquisas sobre PCAs. No entanto, não se pode descartar os 

estereótipos como se estes fossem apenas “comentários irrefletidos” ou “opiniões” 
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(ibidem). Para estes autores (p. 21), os estereótipos possuem uma função cognitiva 

relacionada à sobrevivência dos indivíduos em sociedade: 
Para permitir a apreensão e processamento de conteúdos de aprendizagem 
complexos, como os relativos à cultura, o indivíduo deve necessariamente 
reduzir a complexidade destes conteúdos. Para isto servem os 
estereótipos. Eles levam a distorções repetidamente, mas permitem 
orientação em novas situações. É crucial, ao longo da vivência consciente 
deste processo, que os estereótipos sejam construídos de forma tão 
realística quanto possível e que eles estejam abertos para posterior 
diferenciação. (grifo nosso) 

 
 Thomas (2006) expõe outras funções dos estereótipos: 

• Hetero-estereótipos são utilizados para avaliação negativa do outro; a partir 
dos hetero-estereótipos, são formados auto-estereótipos com uma avaliação 
positiva do próprio indivíduo, o que é benéfico para a auto-estima deste. 
 

• Quando em contato com indivíduos de uma outra cultura, os estereótipos 
atuam no indivíduo de forma que os membros do outro grupo sejam vistos de 
forma despersonalizada e, por vezes, estigmatizada. Desta maneira, um 
estranho pertencente ao outro grupo, não é visto como um indivíduo com 
características, metas e motivações específicas, mas apenas como um 
representante típico da outra cultura. 
 

 A partir da exposição de Thomas (2006) acerca dos estereótipos, pode-se 

perguntar como os PCAs podem auxiliar na utilização benéfica dos estereótipos. 

Neste sentido, Thomas (2006) propõe que podem ser utilizadas técnicas em grupos 

multiculturais para que não haja comportamentos discriminatórios com base em 

estereótipos dentro destes grupos.  

 Uma destas técnicas, de acordo com o autor, seria a realização de metas em 

conjunto por estes grupos, salientando a complementaridade dos integrantes na 

realização destas. Outra técnica possível, seria a realização de grupos de discussão 

no sentido da identificação de estereótipos comuns entre os diferentes indivíduos 

pertencentes ao grupo multicultural. 

 Com base na segunda técnica proposta por Thomas (2006), pode-se 

argumentar que é possível a diminuição de práticas discriminatórias a partir da 

identificação de PCAs em comum entre culturas distintas. 

 

2.1.4 PCAs: influências teóricas  

Colocando em foco agora os autores que influenciaram Thomas (1996) na 

construção da Teoria dos PCAs, tem-se que segundo Brueck e Kainzbauer (2002), a 

teoria de Thomas (1996) foi proposta a partir dos estudos de Boesch, Habermas, 

Heckhausen e Piaget. Fink, Neyer e Kölling (2007), no entanto, apontaram como 



76 
 

origens da Teoria dos PCAs de Thomas (1996), as obras de Boesch (1980, sobre 

cultura e ação na psicologia cultural) e Piaget (1975, sobre formação do símbolo na 

criança). Foram procurados então os vínculos entre as obras de Thomas e as dos 

autores citados por Brueck e Kainzbauer (op. cit.) e Fink et al (op. cit.). As ligações 

encontradas serão explicitadas nos parágrafos seguintes.  

Boesch (1991, p. 30) considera que a cultura é um “espaço de ação coletivo 

composto a partir da combinação de espaços de ação individuais” (trad. nossa). De 

acordo com Boesch (1980, p. 17) citado por Thomas (2003a), “como campo de 

ação, a cultura oferece possibilidades para ação: ela proporciona objetivos a serem 

atingidos por meios específicos, mas ao mesmo tempo limita as possibilidades de 

ações apropriadas”.  

Na visão de Simão (2000), estudiosa da obra de Boesch, a ponte entre o 

sujeito e a cultura é aquele que considera a interação social entre esse e os demais. 

Isto quer dizer que tanto a cultura influencia o sujeito através do outro, quanto a 

interação entre sujeito e outro produzem novas vertentes para a(s) cultura(s) em que 

se inserem.  

É interessante notar que ao enxergar o outro como representante de uma 

configuração cultural, este é percebido não como indivíduo, mas como objeto. Isto 

quer dizer que, na visão de Simão (2000) sobre Boesch (1979 e 1991), se o objeto 

pode ser considerado simbólico e o outro está sendo tratado como objeto, então o 

sujeito está interagindo com a cultura através do outro como símbolo desta cultura. 

Daí o nome da teoria de Boesch: Teoria da Ação Simbólica (ver p. ex., Boesch, 

1991). 

Outra possibilidade vislumbrada por Boesch (1996) para as diferenciações 

desempenhadas pelos indivíduos entre o Eu e o Outro é sobre tudo o que os 

indivíduos consideram negativo em si é encarado como o Outro dentro de si. Em 

contrapartida, tudo que  

o indivíduo enxerga como comum e positivo entre ele mesmo e sua cultura é 

considerado como “Nós”, entidade esta que é utilizada pelo indivíduo para 

diferenciar a si mesmo e sua cultura de outros indivíduos e culturas. Um possível 

risco apontado por Boesch neste processo de diferenciação é a criação de 

preconceitos; um exemplo citado por Boesch foi a sua compra de uma arma antes 

de viajar à Tailândia “pré-turística” para uma pesquisa em meados do século 

passado, devido à idéia preconcebida de que haveria animais selvagens ou coisas 

do gênero no local. 
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Simão (2000) considera que há pontos de convergência e de divergência nas 

teorias da ação de Boesch e Habermas. Como ponto de convergência, é notável que 

ambos os autores versem sobre as possibilidades da Ação Comunicativa: construir 

novos significados para os indivíduos através do confronto entre suas distintas 

visões de mundo. Em contrapartida, Simão (op. cit) considera que Boesch leva em 

conta mais aspectos que Habermas na regulação da ação; enquanto Habermas trata 

dos aspectos cognitivos e racionais da ação comunicativa, Boesch considera 

também os aspectos afetivos-emocionais nesta forma de ação. 

Eckensberger (1996) também considera haver pontos de contato entre as 

teorias de Boesch (1976, 1991) e Habermas (1981) em termos de teorias 

relacionadas à Ação. Eckensberger (1996) procurou desenvolver a partir das teorias 

de Piaget (1970), Von Wright (1971), Boesch (1976, 1991), Habermas (1981) e 

Valsiner (1989) uma sistematização dos prérequisitos para comunicação 

intercultural, envolvendo aspectos relacionados aos tipos de ação e aos PCAs. 

Outro autor citado pelos teóricos da área de PCAs que lida com aspectos 

simbólicos é Piaget (1962). Piaget (1962, p. 4) 
considera que existe uma função denominada simbólica dentre as fases 
do desenvolvimento humano, função esta que atua como mecanismo 
comum aos vários sistemas de representações e como um mecanismo 
individual cuja existência é um pré-requisito para interação do 
pensamento entre indivíduos e consequentemente para a constituição 
ou aquisição de significados coletivos. (trad. nossa, grifo nosso) 
 

Segundo Piaget e Inhelder (1990), a função simbólica aparece ao final do 

período sensório-motor (por volta de um ano e meio a dois anos na criança), como 

habilidade de representar algo (como objetos, eventos, esquemas conceituais, etc.).   

Piaget (1962), no entanto, se recusa a abordar o tema cultura. Isto pode ser 

explicado a partir de uma entrevista posterior a Jean-Claude Bringuier, em que o 

autor considera a cultura como “um conceito que vem sendo coletivamente 

elaborado ao longo de um número enorme de gerações. Nestes casos, você não 

compreende o modo de construção, somente o produto.” (BRINGUIER E PIAGET, 

1989, p. 20).  

Explicando a influência de Heckausen nos estudos sobre Standards Culturais, 

Gulyanska (2005) encontrou suporte para o argumento de que o tipo de controle 

(primário vs. secundário) varia com a cultura, com base em Heckhausen (1963, 1980 

e 1994) e Heckhausen e Schulz (1992, 1993). Heckhausen (1963, 1980) trata de 

dois tipos de motivação para a realização: esperança de sucesso e medo do 

fracasso. Heckhausen e Schulz (1992 e 1993) diferenciam os tipos de controle pelos 
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indivíduos: primário (atribuição de fracasso/sucesso a fatores internos) e secundário 

(atribuição de fracasso/sucesso a fatores externos). 

Gulyanska (2005) argumenta que Heckhausen (1994), num estudo 

comparativo entre Berlim Oriental e Ocidental, utilizando o quadro de referência 

desenvolvido por ele próprio (Heckhausen, 1963, 1980), e, em conjunto com Schulz 

(Heckhausen e Schulz, 1992 e 1993), denotou que os berlinenses ocidentais eram 

mais motivados por esperança de sucesso e atribuem as causas de seu sucesso ou 

fracasso a si mesmos (controle primário); em contrapartida, os berlinenses orientais 

eram mais motivados por medo do fracasso e atribuíam as causas de seu sucesso 

ou fracasso a fatores externos (controle secundário). 

 

2.1.5 Estudos anteriores a Thomas (1987) envolvendo PCAs 

É interessante notar que no conceito de Thomas de PCAs há afinidades com 

a idéia de padrão como Standard, segundo o dicionário etimológico online de Harper 

(2013).  

Segundo Harper (2013, p. 1), a palavra Standard comportava o significado, no 

século XII, de uma “bandeira ou outro objeto notável para servir como ponto de 

reagrupamento de uma força militar”. No início do século XIV, a mesma denotava “o 

padrão real que vinha dar suporte à autoridade real em assuntos como determinar 

pesos e medidas”. No século XV, Standard adquiriu o significado de “norma ou meio 

de julgamento”.  Esta noção avaliativa de Standard pode ser vista na seguinte 

afirmação de Thomas (1996, p. 112): “O comportamento próprio e o alheio são 

avaliados e regulados com base [em] Standards Culturais”.  

Procurando compreender em que contexto outros autores utilizaram a 

expressão “Cultural Standards” para posterior comparação com o conceito de 

Thomas (1996), foi realizada uma busca nas bases JSTOR (especializada em 

artigos de relevância histórica), EBSCO e Proquest, sendo encontrados registros de 

utilização desta expressão a partir de 1910, abordando principalmente assuntos 

relacionados à raça (p. ex., Weatherly, 1910, sobre raça e casamento; Weatherly, 

1911, sobre raça e assimilação social; Reuter, 1917, sobre superioridade do mulato; 

Hewes, 1923, sobre raça e escolaridade no decrescimento da taxa de natalidade; 

Williams, 1930, comparando o tratamento dos escravos negros nos EUA e no Brasil; 

Kopp, 1936, sobre esterilização com objetivos eugênicos na Alemanha; Ramos, 

1941a, sobre aculturação nos negros brasileiros; Ramos, 1941b, sobre a situação do 

negro no Brasil, entre outros).  
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Concomitantemente, aparecem pouco depois do início do século XX estudos 

de antropólogos e sociólogos utilizando a expressão “Cultural Standards”, como 

Znaniecki (1927, sobre o objeto de estudo da sociologia; 1943, sobre o papel da 

sociometria dentro da sociologia), Mead (1940, sobre mudança social e indivíduos 

que representam a sua cultura durante o processo de socialização), Kluckhohn 

(1955, sobre relatividade ética entre culturas), Parsons e Shils (1951, sobre a Teoria 

da Ação).  

No caso dos estudos sobre raça, foram percebidas três formas de utilização 

da expressão “Cultural Standards”. Na primeira, utiliza-se a expressão “Cultural 

Standards” denotando os padrões dos brancos (ou vividos pelos brancos) como 

superiores aos de outras raças (WEATHERLY, 1910, 1911; REUTER, 1917; KOPP, 

1936; RAMOS, 1941b). Em contrapartida, Hewes (1923), Ramos (1941a) se referem 

aos Standards Culturais como costumes ou outras características culturais de povos 

de diferentes origens. A meio caminho, Williams (1930) emprega a expressão 

Standards Culturais para designar os padrões da cultura branca americana que ela 

mesma pretende criticar. 

Numa outra linha de atuação, Mead (1940) se refere aos Standards Culturais 

como os costumes e modos de comportamento que são disseminados nos 

processos de socialização dentro das sociedades. 

Kluckhohn (1955), por sua vez, critica a posição do relativismo cultural 

extremo, advogando que existem Standards Culturais relativos à ética que 

transcendem culturas.   

Parsons e Shils (1951, p. 71) afirmam que “o modo avaliativo designa o ponto 

do sistema de motivação no qual os valores ou Standards Culturais da orientação de 

valor se tornam efetivos”. 

Comparando as formas de utilização da expressão “Cultural Standards” pelos 

autores abordados neste item, percebe-se que esta expressão foi utilizada com 

diferentes sentidos:  (a) como costumes de povos (p. ex., Hewes, 1923; Mead, 1940; 

Ramos, 1941a); (b) como padrão avaliativo (p. ex, Weatherly, 1910, 1911; Reuter, 

1917; Kopp, 1936; Parsons e Shils, 1951, Ramos, 1941b) e (c) como características 

que transcendem culturas (Kluckhohn, 1955).  

Comparando o conceito de Thomas para PCAs (p. ex, 1993, 1996, 2003, 

2010) com a idéia de padrões culturais proposta pelos autores deste item, pode-se 

de argumentar que o sentido adotado pela expressão “Standards Culturais” é tanto o 

de costumes (a) quanto o de avaliação (b). 
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 Os PCAs podem ser vistos como costumes, pois atuam como “teorias 

implícitas internalizadas através do processo de socialização” (SCHROLL-MACHL E 

NOVÝ, 2008, p. 8). Por outro lado, os mesmos possuem uma conotação avaliativa 
pois “regulam (grifo nosso) a percepção, pensamento, valores e ações, sendo 

importantes particularmente para processos como o controle da percepção, a ação e 
a avaliação (grifo nosso)” (THOMAS, 1993, p. 381). 

 Estes sentidos de costumes e de avaliação podem ser também encontrados 

na produção acadêmica brasileira sobre Padrões Culturais, assunto do próximo item. 

Esta produção foi analisada tendo-se como percepção o fato de que os estudos 

comparativos sobre Standards Culturais envolvendo o Brasil ainda serem 

incipientes. 

 

2.1.6 PCAs e o contexto brasileiro  

No Brasil não foram encontrados estudos utilizando a metodologia dos PCAs 

no contexto intra-cultural. Estudos deste tipo utilizando o quadro de referência dos 

PCAs foram realizados na Alemanha (Oriental vs. Ocidental) por Rieger (1992, p. 1), 

abordando a “Análise da efetividade da ação nas interações relacionadas ao 

trabalho entre alemães orientais e ocidentais” e Koelling (2004, p. 1) sobre a “Gestão 

do conhecimento intercultural nas duas Alemanhas”. 

O estudo mais parecido com Rieger (1992) e Koelling (2004) realizado no 

contexto intra-cultural brasileiro (Hofstede, Hilal, Malvezzi, Vinken e Tanure, 2010) 

utilizou as quatro primeiras dimensões culturais de Hofstede (1980) para identificar 

diferenças entre as regiões políticas brasileiras. No contexto intercultural brasileiro 

foi encontrado um estudo comparando os PCAs brasileiros e portugueses, realizado 

por Robalo e Duarte (2008), em dissertação de mestrado realizada no Instituto 

Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, localizado em Lisboa.  

Apesar de não terem sido encontrados estudos brasileiros utilizando a 

metodologia dos PCAs, foram encontradas publicações com a expressão “Padrões 

Culturais” no título, quanto à consulta a periódicos brasileiros, anais de eventos e 

bancos de teses e dissertações. No Brasil, foram encontrados 5 artigos com as 

palavras “Padrões Culturais” no título: Baiardi (1995), Laniado e Baiardi (1998), 

Scheren (2000), Nogueira, Souza e Torres (2002), Leite e Prieto (2009). Foram 

encontradas também quatro dissertações de mestrado: Lobato (2005), do Mestrado 

Profissionalizante em Gestão Social e Trabalho na Universidade de Brasília; Costa 

(2006) e Scherer (2008) do Mestrado em Ciências Sociais na Pontifícia Universidade 



81 
 

Católica do Rio Grande Do Sul; Pessoa (2007), do Mestrado em História na 

Universidade Federal do Piauí. 

Percebeu-se que na maioria dos artigos citados no parágrafo anterior há 

indícios da idéia de padrões como meio de avaliação, como se vê também em 

Parsons e Shils (op. cit) na utilização da expressão “Cultural Standards”. No entanto, 

no artigo de Nogueira, Souza e Torres (2002), assim como em todas as 

dissertações, pode-se inferir que o sentido adotado na expressão “padrões culturais” 

possui maior afinidade com a idéia de “Cultural Patterns” de Benedict (1959) e 

Kroeber (1963), a ser explicitada mais à frente.  

Por exemplo, Baiardi (1995) utiliza a expressão Padrões Culturais para se 

referir às diferentes configurações culturais geradas a partir dos tipos de colonização 

dentro e fora do Brasil: colônias de exploração vs. colônias de povoamento. O autor 

argumenta que a imigração no Brasil Meridional a partir do final do século XIX 

possuía as características da imigração em colônias de povoamento, o que facilitou 

o desenvolvimento econômico e social nestas regiões. 

Laniado e Baiardi (1998), por sua vez, empregam a expressão padrões 

culturais para designar um conjunto de indicadores para avaliar empresas baianas: 

capital social, desenvolvimento institucional e engajamento cívico.  

Scheren (2000) descreve o processo de mudança do que ela denomina 

“padrões culturais” num município gaúcho, a partir do início da coleta seletiva de 

resíduos sólidos. Neste artigo, a autora denomina como  “padrões culturais” (p. 1) os 

costumes relativos à separação do lixo pela população de uma cidade do interior 

gaúcho. 

Leite e Prieto (2009) descrevem o processo de “gestão da mudança de 

padrões culturais” do “paradigma da estabilidade” para o “paradigma da 

transformação”, sendo este último paradigma percebido como melhor para as 

organizações.  

À exceção das outras publicações, Nogueira, Souza e Torres (2002) 

utilizavam a expressão “Padrões Culturais” como tradução de “Cultural Patterns”, 

expressão esta que possui mais afinidade com a idéia de patterns de Benedict 

(1959) e Kroeber (1963), conforme se verá nos parágrafos seguintes.  

Ainda segundo o dicionário etimológico online de Harper (2013, p. 1), a 

palavra pattern tem origem por volta do século XIV a partir da palavra francesa 

patron, com o significado de “o original proposto para imitação; o arquétipo; aquilo 

que é para ser copiado; um exemplar”.  
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Esta idéia de pattern como algo a ser copiado, que serve de exemplo tem 

afinidade com o conceito de Cultural Pattern de Kroeber (1963, p. 22):  
Um padrão cultural [Cultural Pattern] significa: um estilo de arte; ou uma 
forma de pensar; um ponto de vista filosófico ou atitude de fé; um conjunto 
de hábitos manuais e habilidades tecnológicas; ou regras para conviver 
satisfatoriamente com indivíduos congêneres [grifo nosso]. Tomados em 
conjunto, estes estilos, formas, atitudes e regras formam um desenho mais 
ou menos coerente para a vida em uma sociedade.  

 
No sentido descrito por Kroeber (op. cit), uma das características do Padrão 

Cultural é que ele traz em si regras para convivência em sociedade, a serem 

seguidas em maior ou menor grau por seus membros, trazendo coerência a esta 

sociedade.  

Esta idéia de padrão como algo que provém da cultura de cada sociedade e 

lhe traz coerência também está presente em Benedict (1934, p. 46-47):  
Uma cultura, assim como um indivíduo, é um padrão [pattern] mais ou 
menos coerente de pensamento e ação. [grifo nosso] Dentro de cada 
cultura surgem propósitos característicos que não são necessariamente 
compartilhados por outros tipos de sociedade. Em obediência a estes 
propósitos, cada pessoa consolida mais e mais sua experiência, e na 
medida da urgência desses motivadores, os itens heterogêneos de 
comportamento tomam cada vez mais uma forma congruente. [...] Todos os 
diversos comportamentos tais como os relacionados a sobrevivência, 
relacionamentos, guerras e adoração a Deuses são realizados de acordo 
com cânones inconscientes de escolha que se desenvolvem dentro da 
cultura. [...] As culturas são resultados mais ou menos bem sucedidos de 
comportamento integrado, e a maravilha é que podem existir tantas destas 
possíveis configurações. 

 
Pode-se perceber então que Nogueira, Souza e Torres (2002) procuram 

identificar e compreender padrões (Coletivista-Horizontal, Coletivista-vertical, 

Individualista-Horizontal, Individualista-Vertical) presentes nas sociedades em 

estudo (brasileira e americana) num sentido mais próximo da descrição dos 

costumes proposto por Kroeber (op. cit) e Benedict (op. cit) do que no sentido 

avaliativo proposto por Parsons e Shils (op. cit). No caso, foram abordadas 

empresas de previdência privada dos dois países (Brasil e EUA) para se 

identificarem estes Padrões Culturais. 

Analisando agora as dissertações com a expressão “padrões culturais” no 

título, percebe-se que o sentido atribuído a esta expressão possui um caráter de 

descrição dos costumes e características, como proposto por Benedict (1959) e 

Kroeber (1963).  

Por exemplo, Lobato (2005) analisou os padrões culturais e estilos de 

liderança de oficiais de uma instituição militar brasileira utilizando a mesma 

metodologia de Nogueira, Souza e Torres (2002), o que nos leva a crer que o 
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sentido adotado na expressão “padrões culturais” denota os padrões em termos de 

Individualismo vs. Coletivismo, e, Horizontal vs. Vertical, assim como ocorre em 

Nogueira et al (op. cit).  

Costa (2006) e Scherer (2008) utilizaram a expressão “padrões culturais” para 

indicar um conjunto de características em termos de gênero encontradas, 

respectivamente, em comunidades maranhenses e em trajetórias de gestoras bem 

sucedidas no sul do Brasil.  

Pessoa (2007), por sua vez, utilizou a expressão “padrões culturais” no 

sentido dos costumes inspirados na Belle Époque francesa adotados na cidade de 

Caxias, localizada no estado do Maranhão, ao final do século XIX.  

Pode-se perceber, portanto, que os estudos brasileiros que se serviram da 

expressão “padrões culturais” possuem afinidade tanto com o sentido proposto por 

Parsons e Shils (1951) de avaliação de outras culturas utilizando a própria cultura 

como padrão, assim como com o sentido proposto por Benedict (1959) e Kroeber 

(1963), compartilhando costumes que tornam a estrutura de uma determinada 

sociedade coerente. 

 

2.2 Gestão 

De acordo com Boddewyn (1969), frequentemente existe certa confusão 

sobre o que seria gestão e qual a diferença conceitual entre gestão e administração. 

Na visão de Boddewyn (op. cit.), a gestão seria um fenômeno relacionado às 

práticas concretas dos gestores. A visão da gestão como derivada das práticas dos 

gestores encontra partidários como Mintzberg (1973, 1994). Em contrapartida, na 

visão de Boddewyn (op. cit.), a administração seria uma disciplina focada nos 

processos administrativos. 

Para Koontz (1961, p. 186, trad. nossa),  
Gestão é a arte de realizar coisas através das pessoas e com elas em 
grupos formalmente organizados, [...] de criar um ambiente para este grupo 
organizado onde as pessoas possam atuar como indivíduos e ainda assim 
cooperar para a consecução de metas grupais, [...] de remover barreiras 
para essa atuação [...] [e] de otimizar a eficiência em atingir metas 
efetivamente. 
 

No entanto, o autor não conceitua formalmente o que seriam “eficiência” e 

“efetivamente” em sua visão. 

Na visão de Boddewyn (1969), existem várias possibilidades para o conceito 

de gestão. A função gestão seria “conseguir que as coisas sejam feitas através e 

com as pessoas” (p. 259). O processo de gestão seria constituído das atividades 
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próprias dos gestores, como planejar, organizar, dirigir, controlar. A estrutura de 

gestão, por conseguinte, seria gerada pela autoridade que os gestores possuem 

sobre seus subordinados. Como aspectos que influenciam a gestão, tanto como 

função, processo ou estrutura, estariam as características demográficas, 

psicológicas, econômicas, sociais e culturais dos gestores. 

Uma tentativa de proposição de uma Teoria Geral da Gestão foi feita por Meij 

(1955). No entanto, o que este autor denominou como teoria, era na verdade um 

conjunto de equações matemáticas sobre amplitude de controle na Gestão, o que 

não constitui isoladamente teoria, segundo Sutton e Staw (1995). 

Segundo Greenwood (1974), Litchfield (1956) é o primeiro autor a propor uma 

Teoria Geral de Administração. Além disso, Litchfield (op. cit) sugere uma série de 

proposições a serem pesquisadas empiricamente em administração, procurando 

sintetizar os avanços teóricos realizados até aquele momento.  

Na visão de Litchfield (1956), os termos Administração e Gestão são 

utilizados intercambiadamente nos EUA, a não ser no meio militar ou da 

Administração Pública. Nestes dois contextos específicos, Administração se referiria 

à Estrutura da Organização e aos processos administrativos, enquanto a gestão 

seria o gerenciamento de problemas cotidianos específicos. Greenwood (1974), em 

contrapartida, não explicita em que contextos se deve utilizar os termos 

Administração ou Gestão.  

Massie (1958), por sua vez, considera que o único teórico a satisfazer seus 

critérios para construção de uma Teoria Geral da Gestão foi Litchfield (1956). 

Considerando o ponto de vista de Sutton e Staw (1995), Litchfield (op. cit) estava 

certo em não considerar seu artigo como contendo uma Teoria Geral da 

Administração, pois suas proposições não constituíam teoria, devido à falta de 

verificação empírica. 

Analogamente, a tentativa de Green e Redmond (1957) de descrever 

graficamente um modelo de Teoria Geral de Administração também não pode ser 

considerada teoria à luz de Sutton e Staw (op. cit), pois não veio acompanhada de 

dados ou teorias que explicassem aquele modelo. 

Contudo, essas tentativas de Meij (1955), Litchfield (1956), Green e Redmond 

(1957) de propor uma teoria se constituem no que Weick (1995) chama de teorizar. 

Na visão de Weick (1995), o ato de teorizar se constitui de etapas como elaboração 

de referencial teórico, de diagramas, de listas de variáveis entre outras etapas, 

sendo o teorizar considerado por ele uma atividade de cunho especulativo e 
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imaginativo. Staw e Sutton (op. cit), num sentido complementar, alertam que cada 

uma destas etapas isoladamente não constitui teoria.  

Um ponto que pode ser considerado problemático na proposta de uma Teoria 

Geral da Administração proposta por Litchfield, é que este autor considera que a 

Administração é um comportamento, individual ou grupal, que leva os indivíduos ou 

grupos a desejarem a perpetuação da organização num contexto em competição 

com outras organizações, e também desejarem o crescimento de sua própria 

organização, enquanto organismo, ao invés de um equilíbrio estático em seu 

ambiente. 

 Esta característica de Litchfield (op. cit) de considerar a Administração como 

um comportamento e a organização como um organismo, pode ter origens em sua 

afinidade com a Teoria da Ação de Parsons, por exemplo no conceito de catexia, 

como um estado de euforia ou disforia de um organismo com relação a um objeto 

(PARSONS E SHILS, 1951, p. 10). Pode-se considerar que este objeto, no caso da 

Administração seja a meta da maximização de output pela organização, conforme 

proposto por Parsons (1956). Este autor considera que apesar do lucro fazer parte 

da estrutura dos processos administrativos em empresas privadas, este não pode 

ser a meta da organização, pois esta meta tem que corresponder a uma função 

legitimada dentro do sistema social mais amplo em que a organização está inserida. 

Litchfield (op. cit) considera que cada função em que atuam os processos 

administrativos (Política, Recursos e Execução) possui um valor correspondente.  A 

Política procura direção com propósito para o empreendimento; a função Recursos 

procura a economia, na forma de frugalidade e produtividade; a Execução é guiada 

pela coordenação dinâmica. Essa concepção de valores guiando as funções 

relativas a processos administrativos pode ter se originado na idéia de valores como 

proposições normativas e existenciais sobre o que é desejável socialmente de 

Kluckhohn (1951, p. 395). No contexto de Litchfield, os valores poderiam ser 

encarados como proposições normativas e existenciais relativas ao que é desejável 

no contexto do empreendimento. 

Litchfield (1956) identificou outros paralelos entre sua Teoria da 

Administração e as relações entre organização e sociedade propostas por Parsons 

(1956). Na visão de Litchfield, cada um dos sistemas de ação de Parsons 

(personalidade, social e cultura) possui um correspondente no meio administrativo: o 

sistema personalidade estaria relacionado ao administrador como indivíduo; o 

sistema cultural corresponderia ao ambiente ecológico total em que a organização 
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se insere; o processo administrativo e a organização como um todo 

desempenhariam papéis num sistema social parsoniano. 

Olhando agora para o contexto brasileiro, o termo management, cuja tradução 

mais exata seria gestão, vem sendo traduzido corriqueiramente como administração, 

como se vê em uma tradução na RAE-Clássicos de Koontz (1961) – “the 

management theory jungle”: “a miscelânea nas teorias de administração”. Somente 

alguns teóricos brasileiros, como Bertero (2004), têm traduzido os termos de acordo 

com os textos originais.  

No entanto, como nem os teóricos americanos entraram em acordo sobre 

quais seriam as diferenças entre gestão e administração, pode-se argumentar que 

essas diferenças teriam um fundo de conflito entre práticos (como consultores e 

executivos) e teóricos (como professores e pesquisadores) tentando marcar seus 

respectivos territórios na área de gestão/administração. Doravante, devido às 

justificativas apresentadas, as duas áreas serão denominadas intercambiadamente 

com o mesmo sentido, da maneira como ocorre na literatura brasileira e em algumas 

instâncias da literatura americana das áreas de gestão e administração. 

Como não há um consenso entre os teóricos de gestão sobre o que seria este 

conceito em termos ontológicos, houve várias tentativas de sistematização da área 

de gestão principalmente por duas perspectivas: histórica e ontológica. 

Na primeira perspectiva, figuram como teóricos Chandler Jr. (1956, 1977, 

2009), George (1968), Wren (1987) e Pindur, Rogers e Kim (1995). Na segunda 

linha, estão Koontz (1961, 1980) e Greenwood (1974). Uma característica das 

abordagens citadas é que não há consenso sobre quais são os principais teóricos da 

área de gestão, assim como quais são as principais escolas, até mesmo pela 

diferença temporal entre os autores. Outra característica é que podem ser 

enxergados diversos paradigmas subjacentes às tentativas de sistematização 

propostas pelos autores. 

Nos parágrafos seguintes, serão descritas as principais contribuições de 

teóricos em administração, assim como as correntes em gestão às quais se filiam, 

de acordo principalmente com a perspectiva histórica de Pindur, Rogers e Kim 

(1995), devido à maior abrangência em termos de correntes teóricas. Não se pode 

utilizar primordialmente a cronologia de Chandler Jr. (2009) por este ser um ensaio 

autobiográfico de um historiador influente na área de administração. 

As Escolas de Gestão abordadas por Pindur et al. (1995) foram: Gestão 

Clássica; Gestão Comportamental; Gestão Quantitativa (que seria melhor 
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denominado como estudos quantitativos em gestão); Gestão Contemporânea. Cada 

um destes movimentos possui divisões internas, de acordo com a classificação de 

Pindur et al. (op. cit): 

• Gestão Clássica: Gestão Científica e Gestão Administrativa Geral; 

• Gestão Comportamental: Relações Humanas e Comportamento Organizacional; 

• Gestão Quantitativa: Ciência da Gestão, Gestão de Operações e Sistemas de 

Informação em Gestão; 

• Gestão Contemporânea: Abordagem de Processo, Abordagem de Sistemas, 

Abordagem Contingencial, Gestão Estratégica, Abordagem de Gestão de Estilo 

Japonês, Abordagem de Excelência. 

 Na linha dos teóricos de administração preocupados em definí-la 

ontologicamente, Koontz (1961, 1980) declaradamente defende a Escola da Gestão 

Processual, com sua busca por princípios universais derivados dos processos de 

gestão efetivamente desempenhados pelos gestores. Greenwood (1974), por outro 

lado, tem como pressuposto que a Administração Comparativa seria terreno fértil 

para as futuras pesquisas em gestão, devido à possibilidade de verificar onde 

haveria universalidades e onde haveria particularidades nas práticas de gestão. 

Greenwood (1974) sugere ainda que se procurem princípios para a gestão 

comparando-se as práticas de gestão em diversos setores, como organizações com 

ou sem fins lucrativos, diferentes nações e culturas e diversas indústrias e 

instituições. 

 

2.2.1 Origens da gestão 

De acordo com os conceitos de gestão e administração apresentados de 

início, a gestão pode ser encarada como um fenômeno que aparece desde os 

primeiros grupamentos humanos organizados (KOONTZ, 1961). Há indícios de 

práticas de gestão (ou de uma proto-gestão) desde o início das civilizações e grupos 

organizados ao redor do globo. Desta forma, há escritos ao redor do globo que 

antecedem as atuais teorias de gestão, como o os registros de transações de 

religiosos sumérios em 3000 a. C., os relatos da liderança de Átila, o Huno em 433 

d. C., e as práticas de organização territorial da Igreja Católica na Idade Média 

(PINDUR, ROGERS E KIM, 1995).  

Nessa linha de raciocínio, não foram nem os americanos nem os europeus os 

inventores da gestão. O mérito deles está na sistematização do conhecimento na 

área de gestão, de forma que esse conhecimento pudesse ser utilizado pelos 
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gestores a partir do final do século XIX. No entanto, Koontz (op. cit), no entanto, 

sugere que o campo de estudo da gestão seja limitado para o estudo dos 

empreendimentos atuais, devido ao critério de refutabilidade (Popper, 1968) que as 

teorias científicas atuais exigem. 

 De acordo com Chandler Jr. (2009), para que passasse a existir uma 

necessidade de administradores no contexto dos EUA, houve a priori um processo 

de acumulação de recursos e de expansão logística da rede ferroviária após a 

guerra civil. Antes de 1850, a maior parte das empresas nos EUA era comandada 

por seus proprietários. Somente com a expansão territorial e a compra de empresas 

por empire builders foi necessária a contratação de administradores profissionais, 

devido à dificuldade em administrar o pessoal e as estruturas resultantes das fusões 

e aquisições. É interessante notar que apesar do processo de acumulação de capital 

já ter ocorrido no Brasil, ainda há a dificuldade na logística de transportes que havia 

nos EUA no início do século XIX. 

 

2.2.2 Administração Clássica 

 As primeiras tentativas de sistematização na área de Administração 

ocorreram na escola de Administração Clássica. Elas vieram tanto no sentido de 

cientificizar a área de Administração, de forma a torná-la legitimada no meio 

acadêmico, quanto no sentido de criar modelos e sistemas para guiar as práticas 

dos gestores, através de princípios. 

 

2.2.2.1 Administração Científica 

Anteriormente às teorias clássicas de Administração, o contexto de 

Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra e que reverberou principalmente no 

mundo desenvolvido da época, propiciou a geração destas teorias. Neste contexto, 

James Watt Jr. (1769-1848) e Matthew Robinson Boulton (1772-1842) foram 

herdeiros da invenção das máquinas a vapor por seus pais: James Watt e Mathew 

Boulton, possibilitando produção em massa (MUSSON E ROBINSON, 1959). Com a 

produção em quantidade, foi necessária a adoção por estes empresários de técnicas 

rudimentares de gestão, como pesquisa de mercado, planejamento da produção, 

padrões para o processo de produção e padronização dos componentes dos 

produtos (POLLARD, 1974). 

Outro pensador anterior às teorias de Administração Clássica, Robert Owen 

(1771-1858), pode ser considerado um precursor à Escola de Relações Humanas, 
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pois melhorou as condições de trabalho em suas fábricas, aumentou a idade mínima 

para crianças trabalhadoras e providenciou refeições para os trabalhadores nas 

fábricas. Owen (1858) defendia a diminuição da quantidade de pobres, escrevia 

memoriais em defesa das classes trabalhadoras e, por isso, foi denominado um dos 

socialistas utópicos que originaram o conceito de autogestão, defendido em vários 

níveis de radicalidade por movimentos operários (ALCADIPANI E TURETA, 2009). 

Charles Babbage (1792-1871), por sua vez, foi precursor do estudo dos 

maquinários e manufaturas, pois possuía o intuito de identificar princípios universais 

que regessem o funcionamento das máquinas fabris, quanto à estrutura das fábricas 

(Babbage, 1832). Babbage ganhou fama por ter investido grande parte de suas 

economias na construção de uma máquina de calcular, que alguns autores 

consideram antecessora do computador (Morrison e Morrison, 1961; Hyman, 1985), 

pois pretendia diminuir os erros de cálculo causados pela interferência humana na 

gestão das empresas. Stigler (1991) considera Babbage um precursor das teorias 

sobre divisão do trabalho, influenciando tanto a área de Administração quanto de 

Economia. 

Em termos de publicações na área de administração, Henry Varnum Poor 

(1812-1905) coordenou um periódico (de 1849 a 1861) e relatóriosa anuais (depois 

da guerra civil) sobre a construção das primeiras ferrovias americanas, gerando um 

relato histórico sobre a interligação logística dos EUA. Chandler Jr. (2009), bisneto 

de Poor e um dos historiadores mais expressivos da área de Administração, 

considera-o um filósofo da gestão, pois através da análise comparativa da 

construção de diversas ferrovias americanas, delineou generalizações sobre a 

construção, financiamento e operações desse tipo de empreendimento. 

 No início do século seguinte, Frederick Winslow Taylor (1856-1915), delineou 

os princípios da Administração Científica (Taylor, 1911), sendo o pioneiro nos 

estudos sobre eficiência, na forma de um estudo sobre tempos e movimentos dos 

trabalhadores para produção de bens de maneira otimizada e estudou as 

características do que seria considerado um bom dia de trabalho em termos de 

produtividade. Para motivar os trabalhadores, Taylor atribuiu remuneração 

proporcional à produtividade. À época de Taylor, não existia nos EUA legislação que 

obrigasse o pagamento de uma remuneração mínima, o que torna seu sistema 

problemático na visão da escola de Relações Humanas. 

 Henry L. Gantt (1861-1919) criou um sistema de recompensas para 

trabalhadores que superassem a média de produtividade (Gantt, 1919). Ele também 
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é o criador do “gráfico de Gantt”, que relaciona o andamento previsto e o realizado 

de cada tarefa com a duração da obra. 

 Num raciocínio parecido com o de Taylor, Frank Gilbreth (1868-1924) e Kent 

estudaram os movimentos humanos (Gilbreth e Kent, 1911) de forma a eliminar os 

movimentos desnecessários no processo de produção, como foi descrito nos 

estudos sobre fadiga no trabalho (Gilbreth e Gilbreth, 1919). Pindur et al. (op. cit) 

colocam como principais contribuições dos Gilbreths: o estudo do uso do corpo 

humano no trabalho, a organização do local de trabalho e o desenho das 

ferramentas e equipamentos. 

 Pode-se perceber entre os teóricos descritos por Pindur et al. (op. cit.) como 

pertencentes à Escola de Gestão Científica uma busca por princípios gerais, 

generalizações, sistemas de trabalho com duas funções: guiar as práticas dos 

gestores; legitimar a Gestão como ciência. 

 

2.2.2.2 Gestão Administrativa Geral 

Henri Fayol (1841-1925) introduziu as funções que o gestor de organizações 

industriais e em geral deveria desempenhar: planejamento, organização, comando, 

coordenação e controle (FAYOL, 1960). Além disso, introduziu alguns princípios 

considerados por ele experimentais e científicos, como unidade de comando, divisão 

de trabalho segundo a especialidade de cada um, equidade, estabilidade dos 

trabalhadores no emprego e subordinação dos interesses individuais ao interesse 

geral na empresa.  

Chandler Jr. (2009) relata que Fayol não teve influência nas práticas de 

gestão americanas de início, pois a tradução de seu livro do francês para o inglês só 

se deu em 1949. Na visão de Peaucelle (2003), Fayol sofreu influência de Saint-

Simon, considerado em Alcadipani e Tureta (2009) como um dos socialistas 

utópicos. Nesse sentido, a obra de Fayol, além de dar diretrizes para as etapas do 

processo de gestão, procura delinear o perfil de um gestor e de um trabalhador 

ideal, como se pode perceber nos seus princípios de iniciativa, espírito de equipe, 

disciplina e responsabilidade.  

Pode-se perceber que tanto Taylor, com o olhar seguindo o viés do gestor, 

quanto Fayol, seguindo o viés dos socialistas utópicos chegaram a um denominador 

comum: a busca por características universais dos gestores e dos processos de 

gestão. 
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Max Weber (1864-1920), por sua vez, contribuiu com a área de Administração 

de várias formas: produziu uma teoria da organização econômica e social (Weber, 

Henderson e Parsons, 1947); delineou as contribuições da religião protestante para 

o desenvolvimento da sociedade capitalista ocidental (Weber, 2003); estudou a 

natureza das burocracias (Weber, 1946, 1958 e 1971). As duas primeiras obras 

citadas contribuiriam para a descrição do contexto social e organizacional onde 

ocorre o fenômeno da gestão; os estudos sobre burocracias, por outro lado,  

descrevem o modo como a gestão se desenvolve nas organizações através de 

estruturas que legitimam em nível organizacional as normativas dos gestores. 

Chester I. Barnard (1886-1961), de maneira distinta, foi considerado uma 

figura de transição entre a Escola Clássica (Pindur et al., op. cit.) e a Escola de 

Relações Humanas, ao defender teorias de autoridade e de incentivo baseadas na 

clareza de comunicação vertical e horizontal (Barnard, 1968). Este teórico defendia, 

por um lado, a autoridade do gestor respeitando o livre arbítrio do empregado, isto é, 

o empregado iria obedecer a uma ordem se esta fosse compreendida, realizável e 

compatível com os objetivos organizacionais. Por outro lado, o autor entendia ainda 

que o executivo tinha funções a desempenhar em paralelo com suas teorias de 

autoridade e incentivo: estabelecer e manter um sistema de comunicação, prover 

serviços essenciais para os membros da organização e formular objetivos 

organizacionais. 

Na linha de pensamento de Fayol, Luther Gulick (1892-1993) estendeu as 

funções gerenciais para um conjunto de sete: planejamento, organização, pessoal, 

direção, coordenação, relatório e balanço. Além de teórico da administração em 

geral (Gulick, 1965), tinha escritos teóricos e baseados em experiências 

profissionais na área de Administração Pública (Cooper e Gulick, 1984) e como 

assessor do presidente Roosevelt em assuntos de governo; na administração da 

cidade de Nova Iorque; no desenvolvimento de planos após a II Guerra Mundial em 

conjunto com John Keynes. 

Como forma de compilação, Lyndall Urwick (1891-1983) sintetizou os escritos 

anteriores de Taylor, Fayol e Follett em Urwick (1943), criando 10 princípios de 

gestão. Urwick fundou com Gulick em 1956 o periódico americano Administrative 

Science Quarterly. 

James Mooney (1884-1921), por sua vez, procurou sintetizar as teorias sobre 

gestão em três princípios: coordenação, escalar e funcional (MOONEY E RILEY, 

1939). Coordenação envolve realizar tarefas em conjunto para um objetivo 
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organizacional comum. O princípio escalar consiste na alocação de pessoal às 

tarefas, de acordo com a autoridade e respectiva responsabilidade de cada um. O 

princípio funcional compreende a diferenciação dos tipos de tarefa. Mooney 

defendia que deveria se ter nas práticas de gestão uma unidade entre ética, 

economia e política. Assim como Gulick, Mooney assessorou o presidente 

Roosevelt, mas na área de relações internacionais, tendo se encontrado com Hitler 

nesse sentido. 

 

2.2.2.3 Compreendendo as contribuições das teorias de Gestão Clássica 

Segundo Pindur et al. (op. cit.), a principal contribuição da Gestão Clássica foi 

a sistematização do conhecimento sobre Gestão. No entanto, algumas limitações 

foram apontadas: esta não leva em conta a personalidade de gestores e 

funcionários; só funciona em organizações simples e estáveis; não leva em conta a 

interface organização-ambiente; considera funcionários como ferramentas. 

Podem ser encontradas diferenças e semelhanças entre o grupo de teóricos 

da Gestão Científica e os da Gestão Administrativa Geral. No primeiro grupo, por 

exemplo, pode-se perceber uma necessidade de sistematização do conhecimento 

para legitimar a área da Gestão como ciência. No segundo, há uma maior 

preocupação em se encontrar princípios para nortear as práticas dos gestores. No 

entanto, pode haver teorias no primeiro grupo que cumpram o propósito dos teóricos 

do segundo grupo e vice-versa. 

 

2.2.3 Gestão Comportamental 

Algumas das limitações da Gestão Clássica terão alguma tentativa de solução 

por parte dos teóricos da área de Gestão Comportamental, tanto por parte dos 

teóricos de Relações Humanas (até 1950) ou dos de Comportamento 

Organizacional (1950 em diante), como exposto nos parágrafos seguintes. 

  

2.2.3.1 Relações Humanas 

Hugo Münsterberg (1863-1916) foi o primeiro teórico a tratar de aspectos 

psicológicos no contexto da gestão. Este autor trata da “psicologia aplicada a 

negócios como a psicologia em que é dada ênfase às funções mentais que são 

significantes para a vida de negócios e em que os outros aspectos da psicologia são 

omitidos tanto quanto possível” (Münsterberg, 1917, p. 8). Outro aspecto relevante 

para o autor no contexto industrial é a relação entre a subjetividade e a eficiência 
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(Münsterberg, 1913), numa linha parecida com a de Gilbreth e Gilbreth (op.cit.). O 

autor cita a utilidade de estudos sobre a fadiga dos trabalhadores, tanto para 

identificar aspectos psicológicos que provocam a fadiga no ambiente industrial, 

quanto para propor modificações no ambiente e maquinário de forma a reduzir o 

número de acidentes. 

Mary Parker Follett (1868-1933), mais conhecida como a fundadora da escola 

de Relações Humanas em Administração, mudou o foco da literatura sobre gestão 

na questão do conflito, no sentido de que ele pode ser resolvido de forma a atingir 

metas organizacionais. Ela também defendia o uso de regras da organização no 

lugar de regras pessoais do gestor para evitar conflitos (FOLLETT, 1924). 

Elton Mayo (1880-1949) e Fritz Roethlisberger (1898-1974), ao estudarem 

funcionários na Western Electric Hawthorne Company, descobriram que a dinâmica 

informal entre os funcionários influencia mais na produtividade do que benefícios 

econômicos ou mudanças no ambiente de trabalho (MAYO, 1933; 

ROETHLISBERGER E DICKSON, 1939). 

 

2.2.3.2 Comportamento Organizacional 

 Abraham Maslow (1908-1970), o primeiro teórico da Escola de 

Comportamento Organizacional, segundo Pindur et al. (op. cit), criou uma teoria 

descrevendo uma hierarquia de necessidades humanas, que começa nas 

necessidades fisiológicas, passando pela segurança, necessidades sociais, auto-

estima, culminando na auto-realização (Maslow, 1954). De acordo com o autor, cada 

tipo de necessidade, uma vez satisfeito, demanda a satisfação de necessidades do 

tipo imediatamente superior. 

 Frederick Herzberg (1923-2000) estendeu a teoria de Maslow para além das 

necessidades, descrevendo fatores de motivação ligados à insatisfação e à 

satisfação. Segundo Herzberg, os fatores de insatisfação são extrínsecos, como 

descumprimento de necessidades fisiológicas e falta de infra-estrutura da empresa. 

Estes fatores, quando ausentes, levam à insatisfação dos funcionários. Em 

contrapartida, quando presentes, não levam à satisfação dos mesmos. Esta, em 

conjunto com o bom desempenho do funcionário, só seria conseguida a partir de 

fatores intrínsecos aos funcionários, como senso de desafio e desejo de crescimento 

pessoal (HERZBERG, 1959). 

 Herbert A. Simon (1916-2001), a partir do estudo de áreas diversas como 

psicologia, estatística e economia construiu uma teoria sobre o comportamento 
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administrativo do gestor. Nesta teoria, o autor argumenta que os processos 

administrativos devem ser encarados como processos decisórios, ao invés da 

abordagem por princípios da Administração Científica. Neste processo decisório, o 

autor introduziu o conceito de racionalidade limitada, no qual o gestor atua de acordo 

com as restrições de seu ambiente interno e externo à organização (Simon, 1947); 

Simon (1957) contrapõe este ponto de vista ao dos teóricos clássicos em economia 

em que os gestores tomam decisões de forma a maximizar os resultados de suas 

escolhas, não importando fatores sociais, psicológicos ou ambientais. 

 Douglas McGregor (1906-1964), por sua vez, propôs que existe uma maneira 

alternativa (Teoria Y) para lidar com os funcionários. O autor argumenta que a visão 

convencional dos gestores (Teoria X) se baseia na coerção e controle ou distribuição 

de incentivos salariais, de carreira e de melhorias no ambiente de trabalho. 

McGregor argumenta que esses incentivos, uma vez incorporados no cotidiano do 

trabalhador, não mais o motivam, assim como o controle não aumenta a 

produtividade. Em sua proposta (Teoria Y), McGregor (1957) defende que os 

gestores devem motivar seus funcionários alinhando-se com uma hierarquia de 

necessidades afim à de Maslow (op. cit). Algumas diretrizes gerenciais de McGregor 

(1957) alinhadas a essa visão de mundo sobre os funcionários são: descentralização 

e delegação de decisões, gestão participativa, avaliação do desempenho e job 

enlargement (aumentar escopo do trabalho; contrapõe-se à especialização de 

funções de Taylor). Cada uma destas diretrizes visa a satisfazer uma das 

necessidades da hierarquia citada por McGregor. 

 David McClelland (1917-1998), numa outra linha de atuação, defendeu que 

havia tipos psicológicos humanos baseados nas necessidades humanas: de obter 

posses, de poder e de afiliação (McClelland, 1961). Nesse sentido, cada gestor 

corresponderia a um tipo específico, o que impactaria em variáveis como 

responsabilidade, espírito de equipe e alinhamento aos objetivos da organização 

(MCCLELLAND E BURNHAM, 1976). McClelland e Burnham (op. cit.) testaram a 

influência dos tipos psicológicos nas variáveis citadas e descobriram que o que 

prioriza poder consegue melhor desempenho que o relacionado a posses e a 

afiliação, nesta ordem. Pode-se argumentar, no entanto, que a escolha de variáveis 

ou do contexto cultural da amostra pode ter favorecido o tipo relacionado a poder. 

 John Stacey Adams (1925- ) afirmava que a percepção de justiça (equidade) 

dos funcionários é proporcional à razão entre o que eles recebem e o que eles dão 

para a empresa (Adams, 1963). Essa percepção é dirigida tanto para colegas de 
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dentro da empresa quanto para trabalhadores de outras empresas a partir de cada 

funcionário. Segundo Adams (op. cit), a percepção de inequidade pode levar os 

funcionários pode levá-los a um menor ou maior desempenho, dependendo de 

fatores intrínsecos a cada funcionário. 

 

2.2.3.3 Compreendendo as contribuições da Gestão Comportamental 

De acordo com Pindur et al. (op. cit.), a escola de Gestão comportamental 

teve contribuições no sentido de compreender os processos subjetivos, 

interpessoais e grupais que ocorrem dentro das organizações. Koontz (1980), no 

entanto, salienta que essas abordagens culminam num gestor que é sensível às 

necessidades humanas mas não sabe gerenciar. Um reflexo disso é a falta de 

impacto das pesquisas em psicologia nas organizações nas práticas dos gestores 

(PINDUR ET AL., op. cit.). 

 Em termos de estudos contemporâneos na linha de Gestão Comportamental, 

há uma tendência crescente de realização de estudos sobre Stress em gestores e 

empregados. Foram encontrados poucos estudos sobre Stress em Gestores em 

comparação com outras áreas de Gestão Comportamental, predominantemente sob 

a alcunha de Managerial Stress (p. ex., Gowler e Legge, 1975; Gavin e Axelrod, 

1977; Cooper e Marshall, 1978; Brymer et al, 1991; Siu et al, 1999; Lu et al, 1999; Lu 

et al, 2000; Siu et al, 2001; Siu et al, 2002).  

 A maior parte dos estudos envolvendo Stress no ambiente de trabalho se 

refere ao Stress dos empregados, como se vê por exemplo em Matteson e 

Ivancevich (1986); Donatelle e Hawkins (1989); Smith et al (1992); Murphy (1995); 

Shimizu et al (1997); Slate e Vogel (1997); Matano et al (2000); Holman (2003) e 

Avey et al (2009). 

Analisando estas tendências nos estudos sobre Stress no local de trabalho, 

pode-se defender que estão sendo procurados meios de diminuição do Stress como 

forma de aumento de produtividade nas empresas, conforme argumentam 

Bodensteiner e Gerloff (1985); Stipak e O’Toole (1993); Anderzén e Arnetz (2005); 

Imtiaz e Ahmad (2009); Gutnick (2007). 

 

2.2.4 Gestão Quantitativa 

 Segundo Pindur et al. (op. cit), a escola de Gestão Quantitativa se compõe de 

três disciplinas: Ciências da Gestão, Gestão de Operações e Gestão de Sistemas de 

Informação. 
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 Koontz (1961) considera que a Escola de Ciências da Gestão se constitui de 

matemáticos tentando construir uma ciência gerencial nos moldes das teorias 

matemáticas, com gráficos, equações, etc. O autor questiona a aplicabilidade destas 

teorias nos contextos reais dos gestores. 

 Na visão de Hillier e Lieberman (1990), a pesquisa em operações teve origem 

no início da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento de técnicas 

matemáticas e estatísticas para fins logísticos, de alocação de recursos e de 

processamento de informações, principalmente nos EUA, Alemanha e Inglaterra, 

com a contratação de estudiosos da área de Gestão pelos militares destes países. 

Os autores consideram que em muitos casos há coincidência entre o campo de 

estudos das Ciências da Gestão e da Gestão de Operações, o que pode tornar as 

críticas de Koontz (1961) aplicáveis a esta escola. 

 De acordo com Friedman (1994), a história da Gestão de Sistemas de 

Informação (SI) começou nos anos 50, enfrentando restrições nas capacidades dos 

computadores da época. Neste contexto, os poucos especialistas em computação 

existentes eram alçados ao topo da hierarquia organizacional, levando a problemas 

na gestão devido a conflitos entre gestores e especialistas.  

Nos anos 60, as organizações começaram a contratar especialistas em 

ciências da informação para seus quadros, levando a restrições orçamentárias 

internas. A partir daí, os gestores de SI começaram a priorizar a avaliação do 

pessoal envolvido em SI, ao invés dos programas desenvolvidos por estes.  

Com a propagação do uso dos sistemas de tecnologia da informação (TI) 

dentro das empresas nos anos 70, houve problemas na interface entre os 

equipamentos e programas de TI com os usuários finais nas empresas, por estes 

não estarem acostumados às novas tecnologias. Houve então a necessidade de 

treinamento em massa para que os processos administrativos informatizados 

fluíssem como os sistemas manuais anteriores.  

A partir de meados dos anos 80, com a expansão das novas tecnologias para 

o ambiente doméstico, houve menos dificuldades por parte dos usuários para o uso 

das tecnologias no ambiente organizacional. Nesse contexto, os especialistas em TI 

foram reservados para problemas isolados nos sistemas informatizados das 

empresas, assim como para implementação de sistemas gerenciais de decisão 

baseados em processamento de dados internos e do mercado. 

 Na área de administração utilizando TI, Von Neumann e Morgenstern (1944) 

foi considerada uma das obras seminais nesta corrente por Pindur et al. (op. cit), 
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devido ao uso de Teoria dos Jogos e métodos quantitativos em Economia para 

avaliação de resultados na tomada de decisões. 

 Segundo Pindur et al (op. cit) pode-se considerar como limitações da Gestão 

Quantitativa: falta de previsibilidade do comportamento humano; sacrifício de 

variáveis importantes para a gestão com intenção de simplificar o modelo; 

necessidade de premissas idealizadas para que o modelo desejado funcione. Para 

os autores, as potencialidades desta escola de gestão são no sentido das 

ferramentas informatizadas de gestão aplicáveis a processos decisórios, assim 

como dos sistemas informatizados integrando os processos administrativos nas 

organizações. 

 

2.2.5 Gestão Contemporânea 

 Pindur et al. (op. cit.) consideram que as escolas contemporâneas de gestão 

são derivadas de todas as anteriores, resultando em várias abordagens: processual, 

de sistemas, contingencial, estratégica, japonesa e de excelência. 

 

2.2.5.1 Abordagem de Processo 

 Na abordagem processual, proposta inicialmente por Fayol e defendida por 

Koontz (1961), considera-se que a gestão é um processo circular e contínuo, 

relacionado ao processamento de informações e tomada de decisões, composto por 

quatro etapas: planejar, organizar, liderar e controlar. 

 

2.2.5.2 Abordagem de Sistemas 

 A abordagem de sistemas em gestão é constituída de duas correntes: a dos 

sistemas fechados e dos abertos. Nos sistemas fechados, as organizações não 

interagem com o ambiente em que se situam; de acordo com Pindur et al. (op. cit.), 

esse tipo de abordagem compreende as teorias de Taylor, Weber e Gulick sobre 

gestão. Nos sistemas abertos, as organizações reconhecem e respondem ao 

ambiente de seu entorno.  

Há indícios da abordagem de sistemas abertos em Barnard, mas o teórico 

mais conhecido nessa corrente é Ludwig Von Bertalanffy (1901-1972). Sua teoria 

(Von Bertalanffy, 1972) é conhecida pela flexibilidade em englobar desde sistemas 

micro, como indivíduos e relações interpessoais, até sistemas macro, como redes de 

empresas, por exemplo. Apesar da publicação da teoria em alemão ter sido em 
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1925, somente tornou-se conhecida a partir da metade da década de 1960, pela sua 

aplicação ao contexto das ciências humanas e sociais. 

 

2.2.5.3 Abordagem Contingencial 

 A abordagem contingencial tem como principais obras Lawrence e Lorsch 

(1967) e Schein (1972). A principal premissa desta abordagem é o alinhamento da 

organização aos seus ambientes interno e externo.  

 

2.2.5.4 Gestão Estratégica 

A corrente estratégica em gestão possui como premissa a sobrevivência a 

longo prazo de uma dada organização, identificando a vantagem competitiva e 

fatores críticos de sucesso de uma organização em seu ambiente e maximizando as 

oportunidades com os recursos disponíveis. Algumas das principais abordagens em 

estratégia foram organizadas de forma didática em Mintzberg, Ahlstrand, Lampel 

(2000). 

 

2.2.5.5 Abordagem de Gestão de Estilo Japonês 

As abordagens de gestão originárias do Japão tiveram início com William 

Edwards Deming em 1950, em suas palestras para executivos japoneses. A sua 

atuação no Japão após a Segunda Guerra gerou o que foi depois denominado pelos 

teóricos americanos como Gestão da Qualidade Total. Os princípios e métodos da 

Qualidade Total na visão de Deming estão em Deming (1986). Em sua visão, 

qualidade é uma razão entre o resultado do esforço no trabalho e os custos totais. 

Nesse sentido, quanto mais uma empresa se foca no trabalho, mais a qualidade 

aumenta. Quanto mais foca em custos, mais a qualidade diminui. Outros teóricos 

nessa linha foram Joseph M. Juran (1904-2008), Philip B. Crosby (1926-2001) e 

William G. Ouchi (1943-) com sua Teoria Z (1981). 

 

2.2.5.6 Abordagem de Excelência 

A última abordagem considerada moderna por Pindur et al. (op. cit.) foi a de 

Excelência. Essa abordagem, baseada no conceito de melhoria contínua, mudança 

no ambiente interno e reação adequada ao ambiente externo em nível 

organizacional foi proposta por Peters e Waterman (1982). 
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2.2.5.7 Compreendendo as contribuições das escolas contemporâneas de gestão 

 Apesar dos avanços conseguidos pelas escolas contemporâneas de gestão 

no sentido de proposição de modelos e descrição de processos gerenciais, pode-se 

argumentar que estas escolas não ultrapassaram o patamar precritivo e descritivo, 

algo comum na área de gestão. Observando os critérios de Staw e Sutton (op. cit), 

nenhuma das correntes apresentada constitui efetivamente teoria, pois cada uma 

apresenta etapas isoladas do processo de teorização. Outra limitação existente em 

algumas teorias, se for perseguido o objetivo de sistematização da área de 

Administração (Tsoukas, 1994), é a falta de refutabilidade pelo seu teor 

predominantemente prescritivo (p. ex., na abordagem japonesa de gestão). No 

entanto, cada uma delas constitui um esforço importante no sentido de teorizar 

dentro da área de Administração (Weick, op. cit), sendo entendido o ato de teorizar 

de forma especulativa e criativa na direção da formalização de teorias. Weick (op. 

cit) defende que sejam denominadas como teorias as tentativas de sistematização 

que vão sendo realizadas ao longo das carreiras dos pesquisadores em 

Administração; o autor argumenta que a proteção do rótulo “Teoria” na área de 

Administração pode estar conduzindo à pouca produção efetiva de teoria na área. 

 

2.2.6 Para além da gestão 

Nota-se ao longo dessa perspectiva histórica em gestão uma busca por 

princípios que guiem as práticas dos gestores. Não foram citados pelos autores 

tanto da perspectiva histórica quanto da epistemológica os estudos sobre gestão 

que não fossem baseados em abordagens prescritivas, como as interfaces entre 

gestão e cultura (Freitas, 2008) e também a visão pós-moderna sobre a gestão 

(Gephart, 1996). 

As questões sobre a interface entre cultura e gestão se originaram na 

transposição das práticas de gestão da Inglaterra e dos EUA no contexto de 

expansão das empresas transnacionais após a Segunda Grande Guerra (Chandler, 

1980). No contexto da expansão para países subdesenvolvidos, surgiu a área de 

Gestão do Desenvolvimento (p. ex., James, 1991 e Cruz et al., 1998), na busca por 

processos de gestão que funcionem em contextos precários, tanto em termos de 

infra-estrutura ou pessoal, quanto em termos políticos (p. ex. guerras ou ausência do 

Estado). No caso específico do Japão, quando da implantação do plano Marshall 

para reconstrução de sua economia em nível nacional, foram observadas por 

teóricos como Deming (op. cit) características culturais que propiciaram o 
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aperfeiçoamento das técnicas de gestão desenvolvidas no ocidente. Houve então o 

interesse pelo estudo de aspectos culturais influenciando a gestão no sentido de 

aumento de produtividade, contrapondo-se aos estudos desenvolvidos pelo Banco 

Mundial com caráter de assistência aos países subdesenvolvidos (p. ex, Paul, 1983). 

Têm sido publicados os estudos sobre gestão realizados ao redor do mundo 

desde então em contextos nacionais específicos, como Turquia (Üsdiken e Çetin, 

2001), Índia (Thomas e Philip, 1994), China (Lockett, 1988), países africanos 

(Leonard, 1987), entre outros.  

Nestes estudos sobre cultura e gestão, têm sido adotados principalmente dois 

pontos de vista: o intercultural e o comparativo (FREITAS, 2008). Segundo a autora, 

os estudos interculturais têm tradição européia e são baseados na perspectiva 

interacionista. Nesse sentido, buscam-se as particularidades da gestão inerentes a 

cada contexto específico, seja uma comunidade, uma organização ou outra forma de 

instituição (ver Shaw, 1990; Early e Singh, 1995). Em contrapartida, os estudos 

comparativos, de tradição anglo-saxã, denominados Cross-Cultural Studies, são 

baseados na busca por diferenças em gestão entre culturas principalmente em nível 

nacional, apoiados em métodos quantitativos (ver Hofstede 1984a, 1993, 1998, 2007 

e Aycan et al., 2000). Percebe-se que essas duas abordagens podem ser encaradas 

de forma complementar; a primeira para uma visão micro, a segunda para uma visão 

macro dos processos de gestão. 

Traduzindo os tipos predominantes de pesquisa em gestão e cultura de 

Freitas (2008) para um contexto mais amplo, pode-se encarar as práticas de gestão 

como entrelaçadas por pelo menos duas forças: o global e o local. Considerando as 

contribuições de Hofstede (1980-2001) no sentido das influências das culturas 

nacionais sobre as práticas de gestão, pode-se defender a necessidade de estudos 

na área de gestão para a compreensão de que práticas funcionam de maneira mais 

adequada a cada cultura, assim como estudos sobre expatriados e contextos 

organizacionais multi-culturais. 

 

2.2.7 Gestão no contexto brasileiro 

 Na visão de Storck (1983), a história da Administração no contexto brasileiro 

começou a ser escrita a partir do processo de industrialização. Se na fase colonial 

as iniciativas de empreendimentos industriais eram severamente reprimidas, no 

início do século XX, essas iniciativas se tornaram necessárias. Isso porque no 

contexto da Crise de 29 dos EUA e a Revolução de 30 no Brasil, houve mais 
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dificuldades para importar o que se consumia no Brasil e também incentivos no 

contexto brasileiro para a industrialização (no lugar do modelo agrário anterior). 

Nessa primeira fase (1930-1939), chamada por Storck (op. cit, p. 59) de 

“Revolução Industrial Brasileira”, surgiram muitos pequenos e médios 

empreendimentos de caráter artesanal e familiar junto aos centros habitados do país 

em concomitância com a entrada de grandes multinacionais (processo de 

substituição das importações) em pequeno número. Nesse contexto, os pequenos e 

médios empreendimentos eram geridos pelos seus proprietários, assim como no 

contexto americano de antes de 1850, enquanto os grandes empreendimentos eram 

geridos por administradores profissionais. Em 1930 é regulamentada a profissão de 

administrador. 

No contexto da Segunda Grande Guerra, o ritmo de crescimento diminui, mas 

ainda assim é criada através do Decreto 6.693 a Fundação Getúlio Vargas em 1944. 

Na década seguinte ao conflito, houve expansão da indústria com a produção 

de bens de consumo duráveis, o que ocasionou a necessidade de mão-de-obra 

especializada e administradores profissionais. Nessa década foram criados o 

Instituto de Administração da USP (1946), a EBAP-FGV – Escola Brasileira de 

Administração Pública (1952) e a EAESP-FGV – Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo (1954). 

A partir da morte de Getúlio Vargas, em 1954, houve incentivos para a 

entrada de multinacionais, como a instrução n. 113 da Somoc (STORCK, 1983). 

Com a predominâcia de multinacionais, aumentou a demanda por administradores 

profissionais. Nesse contexto, em 1963, foi criado o curso de graduação em 

Administração da USP. Em 1961 foi criada a RAE (Revista de Administração de 

Empresas), vinculada à Fundação Getúlio Vargas, nos moldes do Journal da 

Academy of Management (VALENTE E SERAFIM, 2006). 

Ao longo da história da Administração no Brasil, faltam relatos e reflexões em 

torno da mesma (Giroletti, 2005). Foi realizada uma tentativa de reflexão sobre a 

Administração em geral no Brasil por Storck (1983), mas esta só compreende a 

história deste campo a partir do início do século XX até meados da década de 1960.  

Para o período anterior ao início do século XX, pode-se argumentar que as 

práticas de gestão brasileiras datam de muito antes do início do século XX, pois 

podem ser citados relatos de práticas de gestão do Capitão comandando seus 

marinheiros desde a carta de Pero Vaz de Caminha (1965), escrita em 1500. Outras 

práticas de gestão anteriores ao início do século passado podem ser vistas em 
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Freyre (1933), relatando sobre a condução das fazendas coloniais pelos seus 

senhores. 

Por outro lado, dada a falta de estudos com abordagem histórica da 

Administração no Brasil a partir da década de 1960, pode-se depreender o que está 

sendo realizado contemporaneamente a partir dos estudos sobre a influência da 

Cultura Brasileira nas práticas de gestão citados por Freitas (2008):  

• Amado e Brasil (1991) e Costa (2005) a respeito dos estilos de negociação 
empregados por brasileiros; 
 

• Barros e Prates (1996) sobre o estilo brasileiro de administrar, influenciado por 
características como o personalismo e o formalismo;  

 
• Fleury e Fleury (1997) sobre aprendizagem e inovação em empresas brasileiras; 

 
• Motta e Caldas (1997) sobre as formas organizacionais tipicamente brasileiras, 

como a escola de samba;  
 

• Barbosa (1999) sobre o “jeitinho brasileiro” (p. 1) e suas consequências para a 
avaliação do desempenho;  

 
• Dantas (2000) e Torres e Ferdman (2002) sobre a influência cultural na 

liderança; 
 

• Freitas (2000), Trevisan (2001), Matos (2002), Bueno (2004) sobre expatriados 
do exterior para o Brasil; 

 
• Rodrigues (2001) a respeito da competição e alianças estratégicas 

internacionais envolvendo empresas brasileiras; 
 

• Freitas (2005) e Malaguti (2006) sobre expatriados do Brasil no exterior. 
 
Olhando para os estudos sobre gestão desenvolvidos por brasileiros de um 

ponto de vista mais geral, houve uma proliferação de meta-estudos na área de 

Administração a partir do final da década de 1980 (SOUZA, REINERT E 

SPROESSER, 2009). Em sua maioria são estudos setorizados, não fornecendo um 

panorama geral da área em questão. De acordo com esses autores, no período de 

2000 a 2009 nas revistas A2 a B2 do Qualis de Administração da CAPES, as áreas 

mais citadas foram Estratégia, Competitividade, Administração da Informação e 

Marketing. No entanto, a área de Estudos Organizacionais era a que englobava a 

maior variedade de temas. 

No contexto em que foi publicado Bertero, Caldas e Wood Jr. (1999), a 

produção acadêmica brasileira em Administração ainda era incipiente, fato que tinha 

correspondentes em que nenhum programa stricto sensu tinha conseguido nota 
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máxima na avaliação da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior) até 1999, segundo os autores. De acordo com estudo quantitativo 

realizado por Vergara (2001), aproximadamente 33% dos autores citados em artigos 

brasileiros de 1989 a 1998 na amostra estudada são americanos, seguidos por 28% 

de brasileiros, 7% de ingleses, 5% de franceses, 3% de alemães e 2% de 

canadenses. 

Segundo Bertero e Keinert (1994), os estudos brasileiros são baseados 

principalmente em teorias estrangeiras de origem anglo-saxônica e as críticas 

melhor fundamentadas até aquele momento eram no sentido denunciador da 

Redução Sociológica de Guerreiro Ramos (1965) ou da Administração como 

ideologia de Maurício Tragtenberg (1971). 

 No entanto, foi observada por Caliman e Costa (2008) uma tendência 

crescente no uso de pesquisas etnográficas em Administração, no período de 1998 

a 2007. Outra inovação em termos de teoria na Administração nessa linha seria o 

conceito de regionalidade, proposto por Gil, Oliva e Gaspar (2008, p. 6) no sentido 

de utilizar os conhecimentos da área de administração na perspectiva do 

desenvolvimento regional:  
A regionalidade pode ser compreendida como o conjunto das propriedades 
e circunstâncias econômicas e históricas que distinguem uma região, 
permitindo sua comparação com as demais regiões. Assim, a regionalidade 
constitui uma espécie de consciência coletiva que une os habitantes de uma 
determinada região em torno de sua cultura, sentimentos e problemas, 
tornando possível um esforço solidário pelo seu desenvolvimento. 
 

 A partir dessas duas correntes de pensamento, seria possível propor uma 

réplica teórica a Bertero e Keinert (1994), no sentido de teorias contextualizadas de 

Administração. 

 Além das duas perspectivas apresentadas, no sentido etnográfico ou do 

desenvolvimento regional, acredita-se que os estudos sobre PCAs possam contribuir 

de uma maneira diferente para os estudos sobre cultura e gestão no Brasil. Nos 

estudos realizados sobre PCAs e gestão no hemisfério norte, encontrou-se que os 

PCAs podem auxiliar na compreensão do alcance das teorias administrativas e dos 

processos de gestão em contextos multiculturais, a partir dos incidentes críticos que 

ocorrem nestes contextos. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa a ser utilizada no presente trabalho se caracteriza como 

descritiva, sendo baseada em procedimentos qualitativos. 

 

3.1 Abordagens metodológicas possíveis para o estudo de PCAs 

 Nos estudos sobre PCAs encontrados ao longo da literatura analisada, foram 

utilizadas duas abordagens metodológicas: Técnica de Incidentes Críticos e 

Entrevista Narrativa. Estas abordagens serão delineadas nos itens a seguir. 

 

3.1.1 Incidentes críticos 

Esta abordagem é baseada na Técnica dos Incidentes Críticos (TIC), 

desenvolvida por Flanagan (1954).  

Vários estudos empíricos sobre PCAs utilizaram a TIC, como Thomas (1996), 

Sugitani (1996), Fink e Meierewert (2004), Dunkel e Meierewert (2004), Gulyanska 

(2005), Topcu (2005), Robalo e Duarte (2008) e Robalo e Uudam (2008). Outros 

autores defenderam a utilização da TIC em artigos sobre a metodologia a ser 

empregada nos estudos sobre PCAs: Brueck e Kainzbauer (2002) e Fink, Kölling e 

Neyer (2005). Num contexto mais amplo, Hiller (2009) defende o uso da TIC em 

estudos culturais comparativos em geral.  

Esta utilização da TIC pelos autores da área de PCAs é fundamentada na 

idéia de que interações entre indivíduos de diferentes culturas podem gerar 

incidentes críticos, como se pode ver na explanação de Thomas (1996, p. 113) 

sobre os PCAs: “Somente em contato com indivíduos de outras culturas, os PCAs 

socializados culturalmente e seus efeitos são notados, e isto frequentemente ocorre 

na forma de experiências de interação críticas. [grifo nosso]”  

A idéia de que situações de “sobreposição cultural” (Thomas, 2010, p. 41) 

podem gerar incidentes críticos também está presente na figura 2 do capítulo 

anterior de Fink, Neyer e Kölling (2007, p. 51).  

Posto que a Técnica de Incidentes Críticos é uma das metodologias mais 

utilizadas pelos autores da área de PCAs, resta compreender seus fundamentos, 

origens e pressupostos para utilização no presente trabalho. 

Flanagan (1954, p. 327) considera que  
Por incidente entende-se qualquer atividade humana observável que é 
suficientemente completa em si mesma para permitir inferências e 
predições a serem realizadas sobre a pessoa desempenhando o ato. Para 
ser crítico, um incidente deve ocorrer em uma situação em que o propósito 
ou intenção do ato pareça razoavelmente claro para o observador e em que 
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suas consequências são suficientemente definidas deixando poucas 
dúvidas acerca de seus efeitos. (grifo nosso)  

 
É interessante notar nesta conceituação do que seja um incidente crítico que 

há uma ênfase nos aspectos oberváveis e preditivos dos incidentes críticos, o que 

pode ser reflexo da psicologia que era predominantemente praticada no contexto 

americano da época.  

Colocando em foco este contexto, a Técnica dos Incidentes Críticos (TIC) 

teve origem em estudos desenvolvidos a partir de 1941 pelo Aviation Psychology 

Program da aeronáutica americana, culminando na publicação por um dos 

psicólogos da equipe: Flanagan (1954). Esta técnica, de início servia para identificar 

características pessoais necessárias para cada cargo, assim como identificar etapas 

componentes de atividades a serem desempenhadas na aeronáutica.   

Flanagan (1954) atribuiu a origem desta técnica a Francis Galton e seus 

estudos sobre atividades recreativas, testes de observação controlados e registros 

de narrativas desenvolvidos por volta de 1870. Galton também é conhecido pela 

criação dos conceitos estatísticos de Correlação e Desvio-Padrão. 

Flanagan (1954) aventou duas possibilidades para a operacionalização da 

TIC: (1) a observação por pesquisadores de indivíduos desempenhando as 

atividades a serem estudadas, para que os incidentes críticos fossem identificados 

pelos pesquisadores; (2) a anotação do relato de indivíduos dos incidentes críticos 

ocorridos no desempenho de suas atividades. Embora o autor preferisse a primeira 

alternativa, devido ao alto custo de sua operacionalização, Flanagan (1978) utilizou 

também a segunda (BUTTERFIELD, BORGEN, AMUNDSON E MAGLIO, 2005).  

Apesar da utilização inicial em estudos militares na década de 1940, 

Flanagan (op. cit) relata outros usos da TIC: (a) construção de critérios para medida 

de desempenho típico; (b) medidas de proficiência; (c) treinamento; (d) seleção e 

classificação de pessoal; (e) desenho do trabalho; (f) procedimentos operacionais; 

(g) desenho de equipamentos; (h) identificação de atitudes de motivação e liderança; 

(h) aconselhamento e psicoterapia.   

Butterfield et al (2005), em revisão exaustiva da literatura sobre incidentes 

críticos de 1949 a 2003 (74 artigos, 9 livros, 44 teses/dissertações, 3 trabalhos de 

anais de eventos e 1 relatório), identificaram ainda outras áreas de aplicação da TIC 

após a publicação de Flanagan (1954), como por exemplo: Comunicação (Stano, 

1983); Enfermagem (Dachelet et al, 1981); Análise do Trabalho (Kanyangale e 

MacLahan, 1995; Stitt-Gohdes et al, 2000); Aconselhamento (Dix e Savicka, 1995; 
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Oaklief, 1976; Tirri e Koro-Ljungberg, 2002); Marketing (Derbaix e Vanhamme, 2003; 

Keaveney, 1995); Aprendizagem Organizacional (Ellinger e Bostrom, 2002; Skiba, 

2000); Avaliação de Desempenho (Evans, 1994; Schwab et al, 1975); Psicologia 

(Cerna, 2000; Pope e Vetter, 1992) e Serviço Social (Dworkin, 1988; Mills e Vine, 

1990).  

Butterfield et al (2005) notaram ao longo de sua análise que há uma 

flexibilidade tanto na terminologia quanto na metodologia empregada nos estudos 

utilizando a TIC. Os autores consideram que essa flexibilidade pode ser útil para a 

adaptação da TIC nas diversas áreas que a empregam. 

Hiller (2009) aponta que os estudos interculturais têm utilizado a TIC desde a 

década de 1960. A autora considera que Triandis foi o primeiro autor da área de 

estudos interculturais a utilizar a TIC. Um dos usos que Triandis e colegas deram 

para os incidentes críticos foi para o desenvolvimento de instrumentos para 

treinamentos interculturais denominados “Assimiladores Culturais” (MITCHELL, 

DOSSETT, FIEDLER, TRIANDIS, 1972). Nestes instrumentos são apresentados 

incidentes críticos que ocorreram no contato de indivíduos de diferentes culturas. 

Cabe aos indivíduos em treinamento intercultural responder entre as alternativas 

apresentadas qual é a razão subjacente ao comportamento do indivíduo da outra 

cultura. 

Outro autor apontado por Hiller (op. cit) como pioneiro no uso da TIC em 

estudos interculturais foi Thomas (1993); isso porque Thomas (op. cit) foi o primeiro 

autor a utilizar a TIC em estudos interculturais desenvolvidos em países de língua 

alemã, como a Áustria e a própria Alemanha.  

 

3.1.2 Entrevista narrativa 

 A abordagem de entrevista narrativa para PCAs foi desenvolvida com base 

em Schütze (1977) e Lamnek (1995). Esta abordagem foi utilizada em diversos 

estudos envolvendo PCAs, como por exemplo: Emminghaus e Haupert (1996), 

Schroll-Machl (1996a, 1996b), Fink e Feichtinger (1998), Brück (2000), Xue (2003), 

Fink e Meierewert (2004), Wenzler-Cremer (2005) e Topcu (2005). 

Brueck e Kainzbauer (2002, p. 7) compilaram as características da entrevista 

narrativa na visão de Schütze (1977) e Lamnek (1995) em termos de cinco estágios: 

 
• Estágio explanatório: o entrevistador procura criar uma atmosfera que encoraja 

uma narração detalhada e auxilia o entrevistado a se sentir à vontade com o 
entrevistador e a situação de entrevista. 
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• Estágio introdutório: provê-se o entrevistado de uma idéia geral do propósito 

da entrevista, tomando-se o cuidado de não influenciar o narrador, o que poderia 
prejudicar o desenvolvimento da narrativa. 

 
• Estágio narrativo: o entrevistado conta sua narrativa. A maior parte da 

narração deve ser contada sem interrupções ou intervenções do entrevistador. 
Ao narrador deve-se permitir que ele determine a linha de eventos a ser 
contada, assim como escolher o que ele deseja relatar ou não. Deve-se também 
aceitar que há pontos em que o narrador decide que há uma maior necessidade 
de elaboração, de acordo com os objetivos da entrevista colocados inicialmente, 
gerando um maior detalhamento na descrição da narrativa. De acordo com 
Brueck e Kainzbauer (op. cit), quanto mais detalhados os eventos individuais, 
melhores os resultados. 

 
• Estágio Investigativo: depois de escutar a narrativa, o entrevistador pode 

tentar conseguir informação adicional junto ao narrador. No entanto, o caráter 
narrativo da entrevista não deve ser alterado. O propósito desta etapa é 
encorajar o narrador a enriquecer sua narrativa com mais detalhes. 

 
• Estágio Avaliativo: a narrativa deve ser finalizada, pois a esta altura não é 

possível voltar ao estágio narrativo. O narrador e entrevistador devem avaliar e 
interpretar em conjunto as sequências narrativas. 

 
 Um critério importante para julgamento da qualidade da entrevista narrativa, 

na visão de Brueck e Kainzbauer (2002) é que as partes individuais de cada 

narrativa devem encerrar sentido completo em si mesmas. 

Segundo Fink, Kölling e Neyer (2005), nas entrevistas narrativas utilizadas 

para obtenção de PCAs, são coletadas histórias sobre incidentes críticos na 

interação cultural que ocorre em contextos relacionados à gestão e aos negócios. A 

coleta destas histórias tem por objetivo identificar PCAs que regulam a ação e a 

interação dos membros de uma sociedade, levando a experiências interculturais 

com que não se pode lidar pelos meios usuais dentro daquela sociedade. No caso 

de histórias contadas pelos gestores, elas permitem, segundo os autores, que se 

convertam as experiências destes em conhecimento acadêmico. 

 Fink et al (op. cit) consideram necessária a coleta das histórias ao invés do 

registro das impressões dos indivíduos de uma sociedade sobre outras culturas, pois 

nestes registros haveria informações sobre os preconceitos, reflexões e estereótipos 

que os indivíduos de uma cultura têm sobre a outra (e não sobre as interações que 

ocorreram efetivamente entre indivíduos destas culturas). 

Esta recomendação condiz com a diferenciação que Kammhuber e Schroll-

Machl (2007) fazem entre estereótipos e PCAs apresentada no referencial teórico. A 

partir do ponto de vista destes autores, pode-se argumentar que os PCAs são 
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fundamentados em Incidentes Críticos que ocorreram em situações concretas e 

cotidianas vivenciadas pelos indivíduos numa dada cultura. 

 Em relação ao número de entrevistas utilizado nesta abordagem, Fink et al 

(op. cit) consideram que normalmente após 12 entrevistas pesquisadores 

experientes da área de PCAs conseguem captar os PCAs de uma determinada 

cultura. Em geral, no entanto, estes autores têm observado serem necessárias 

aproximadamente 25 entrevistas para cada cultura em estudo. 

A respeito do critério de seleção dos entrevistados, Fink et al (op. cit) 

consideram que estes preferencialmente devem: ter experienciado alguma 

experiência de interação crítica; ter a lembrança do(s) incidente(s); considerar a 

história digna de nota; expressar o desejo de contar a história para o entrevistador. 

 No sentido de facilitar a interação entre entrevistador e entrevistado, Fink et al 

(op. cit) apresentam algumas considerações. Por exemplo, os autores consideram 

que o entrevistado se sentirá mais à vontade para contar histórias se avaliarem o 

entrevistador como uma pessoa simpática ou que necessita da ajuda contida nas 

histórias do entrevistado. Outro fator que auxilia na abertura do entrevistado para 

narrar, segundo os autores, é o pertencimento do entrevistador à mesma cultura do 

entrevistado. 

 Por outro lado, Fink et al (op. cit) advertem sobre situações em que 

entrevistado e entrevistador não pertencem à mesma cultura, pois estas podem 

gerar interpretações diferenciadas das narrativas devido ao pertencimento dos 

indivíduos a culturas diferentes. Outra possibilidade aventada pelos autores, no caso 

de estudos inter-países, é que a barreira idiomática interfira na profundidade da 

narrativa, quantidade incidentes críticos e estereótipos, principalmente por causa da 

falta de confiança entre os participantes da entrevista.  

 Outras caraterísticas que podem influenciar nos relatos obtidos apontadas por 

Fink et al (op. cit): diferença de idade; diferença de gênero; diferença de 

personalidade; impacto da aparência física e apresentação do entrevistador; 

diferença entre expectativas do entrevistado e entrevistador para a interação; 

impossibilidade de isolamento em relação a outras pessoas do entrevistador e do 

entrevistado para a interação. 

 Por todas estas razões, Fink et al (op. cit) aconselham fortemente que 

entrevistado e entrevistador pertençam à mesma cultura de origem. Os autores 

citam, como exemplo em que a diferença entre as culturas de origem prejudicou na 

situação de interação, a entrevista relatada em Thomas (1996), que é alemão e 
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entrevistou chineses. 

 Como sugestão em relação ao roteiro de entrevista, Fink et al (op. cit) 

sugerem que seja colocada na introdução a necessidade de relatos na forma de 

incidentes críticos, de forma a que os entrevistados tenham tempo para mobilizar a 

memória e conseguirem se lembrar deles. Ao longo da entrevista, para cada 

pequena história, os autores recomendam que se questione: “Como você explica 

isso?”; “Como você lidou com este problema?”; “Qual foi a sua reação?”. Com estas 

questões, eles esperam ser possível obter registros sobre juízos de valor, 

estereótipos, comportamento aprendido e estratégias de coping por parte dos 

entrevistados. Além disso, este tipo de questionamento pode auxiliar na identificação 

de vieses devido a culturas de origem diferentes por parte de entrevistador e 

entrevistado, na visão dos autores. 

 No caso das entrevistas realizadas nesta tese, a recomendação de colocar a 

necessidade de apresentação de incidentes críticos na introdução da entrevista 

provou ser prejudicial à geração de narrativas por parte de entrevistados. As 

considerações sobre como foram realizadas as entrevistas para este trabalho serão 

colocadas em momento oportuno ainda neste capítulo. No item a seguir, serão 

abordados os procedimentos metodológicos utilizados neste estudo. 
 
3.2 Procedimentos metodológicos utilizados neste estudo 

A apresentação dos procedimentos metodológicos a seguir foi delineada de 

acordo com os objetivos a serem alcançados.  
 

Objetivos (a) e (b): (a) identificar os PCAs relativos a mineiros; (b) identificar os 

PCAs relativos a maranhenses.  

Os objetivos (a) e (b) foram alcançados no presente trabalho a partir das 

abordagens de Incidentes Críticos e Entrevistas Narrativas tradicionalmente 

utilizadas nos estudos sobre PCAs citados no item anterior.  

Apesar de Thomas (p. ex., 1991, 1993) ter desenvolvido os primeiros estudos 

interculturais utilizando a abordagem dos PCAs, foram Fink et al (2005) que 

explicitaram as etapas a serem seguidas nesta abordagem. 

Fink et al (op. cit) consideram haver quatro etapas para a realização de 

estudos através do que eles denominam como “método dos PCAs”: (1) Entrevista 

narrativa; (2) Transcrição e Análise do Conteúdo; (3) Feedback de especialistas na 

cultura de origem e de outros na cultura contraparte; (4) Comparação com estudos 
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parecidos e estudos utilizando outras técnicas para estudar as mesmas culturas. 

Estas etapas serão descritas nos itens seguintes.  

 
(1) Entrevista narrativa 

 No caso do presente estudo, foram realizadas 58 entrevistas, das quais 22 

com mineiros e 36 com maranhenses. O critério utilizado para decisão sobre o 

número de entrevistados foi o de saturação. Isto significa que as entrevistas foram 

realizadas para os entrevistados de cada estado até que os incidentes críticos 

começassem a se repetir. 

 As entrevistas inicialmente realizadas puramente com a abordagem de 

Incidentes Críticos de Thomas (1996) não seguiram adiante, devido à dificuldade de 

se obter incidentes críticos junto aos entrevistados a partir do questionamento direto 

sobre a existência e formas de ocorrência destes incidentes. Por outro lado, a 

utilização da metodologia de Entrevistas Narrativas como preconizada por Brueck e 

Kainzbauer (2002) e Fink et al (2005) resultou na obtenção de narrativas contendo 

experiências de interação entre mineiros e maranhenses, foco principal do presente 

trabalho. 

 No caso dos mineiros entrevistados, as narrativas começaram a apresentar 

incidentes críticos parecidos ao se completar o número de 22 entrevistados. Devido 

ao critério de saturação adotado na tese, as entrevistas com mineiros foram 

encerradas e passou-se então a entrevistar somente maranhenses, perfazendo um 

total de 36 para estes indivíduos. 

 Em termos do perfil de entrevistados, procurou-se entrevistar indivíduos de 

ambos os estados de diversas profissões, na medida do possível, de forma a 

minimizar diferenças de PCAs que não estivessem relacionadas à região de origem.  

 A denominação dos entrevistados foi codificada de acordo com a profissão, 

gênero e estado de origem. Por exemplo, as empresárias maranhenses receberam 

as denominações EM-MA1, EM-MA2 e assim por diante (E para empresários, M 

para mulheres e MA para maranhenses). Similarmente, os professores mineiros 

receberam as denominações PH-MG1, PH-MG2 e assim por diante (P para 

professores, H para homens e MG para mineiros). Esta codificação foi explicitada no 

quadro 21. 

 A diversificação em termos de profissões ao se escolherem os entrevistados 

é necessária, pois, de acordo com Schmitt-Rodermund e Silbereisen (1996), os 

indivíduos de uma mesma cultura podem apresentar PCAs diferentes de acordo com 
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a profissão. Seguindo esta linha de raciocínio, pode-se encontrar também, de acordo 

com os autores, indivíduos regidos por PCAs parecidos em contextos culturais 

diferentes devido a estes pertencerem ao mesmo grupo profissional. O perfil 

profissional dos entrevistados é descrito no quadro x, a seguir. 
 
Quadro 21. Entrevistados por estado de origem e profissão com codificação 

 

 Entrevistas 

 
Total 

Técnica- 
Adm. e 
Empresá- 
ria 

Profes-
sores da 
UFT 
(Empre-
gadores
) 

Gesto-
res e 
Empre- 
sários 

Técnicos- 
Adminis- 
trativos e 
Auxiliar 
Adminis- 
trativo 

Vigilantes Limpeza Recém- 
Formado 

Mineiros 0 
7 (PH-
MG e 
PM-MG) 

11 (EH-
MG e 
EM-MG) 

4 (TH-MG 
e TM-MG) 0 0 0 22 

Mara-
nhenses 1 (EM-MA4) 1 (PH-

MG1) 

11 (EH-
MA e 
EM-MA) 

8 (TH-MA 
e TM-MA) 

10 (VH-MA 
e VM-MA) 

4 (LH-
MA e 
LM-MA) 

1 (GH-
MA1) 36 

Total 1 8 22 12 10 4 1 58 
Fonte: dados da pesquisa 
 
 Outra classificação possível é em termos de empregadores e empregados. 

No caso dos mineiros, foram entrevistados 21 empregadores e 1 empregado, o que 

constitui uma limitação deste estudo. No caso dos maranhenses, foram 

entrevistados 21 empregadores e 15 empregados. Pode-se argumentar que o perfil 

de profissionais que chegou à cidade de Palmas oriundo dos dois estados é 

diferente, o que gerou o viés apresentado no conjunto de entrevistados. Serão 

delineadas estas diferenças no perfil de imigrantes mineiros e maranhenses em 

Palmas no capítulo de Apresentação de Resultados. 

 Ainda sobre a realização das entrevistas, foi apresentado e assinado por 

todos os entrevistados um termo de consentimento livre e esclarecido. Neste termo 

constavam o tema do trabalho, as instituições envolvidas, assim como o telefone e 

e-mail de contato da pesquisadora, em caso de desejo de feedback dos resultados 

da tese por parte do entrevistado. 

 No caso do presente estudo, foram realizadas inicialmente 6 entrevistas com 

mineiros e uma com uma gestora maranhense utilizando a Metodologia dos 

Incidentes Críticos de forma mais objetiva, isto é, abordando diretamente os 

incidentes críticos entre mineiros e maranhenses, à maneira de Thomas (1996). 

Observou-se nestas entrevistas que os entrevistados apresentavam certa resistência 

em relatar incidentes críticos ocorridos com pessoas da outra cultura. 

 Numa segunda fase, os entrevistados foram abordados de acordo com a 
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metodologia de entrevista narrativa, como preconizam Fink et al (2005); as 

entrevistas desta fase foram feitas tanto com mineiros quanto com maranhenses. Os 

traços iniciais buscados nestas entrevistas foram: lembranças da(s) cidade(s) em 

que viveu; vivência com pais e familiares; motivos da vinda para Palmas-TO. 

 Em seguida, questionou-se sobre a existência de incidentes críticos ocorridos 

em Palmas, utilizando a expressão “situações que marcaram”. Esta expressão foi 

utilizada porque os primeiros entrevistados entenderam a palavra incidente 

denotando situações marcantes negativas, o que não é o intuito da metodologia de 

incidentes críticos. Tendo em mente o conceito de incidente crítico proposto por 

Flanagan (1954), não há empecilhos para o registro de situações em que o 

entrevistado se surpreendeu positivamente com indivíduos de sua cultura ou da 

cultura contraparte. 

 Percebeu-se nesta fase da entrevista que houve uma menor resistência por 

parte dos entrevistados em relatar incidentes críticos e estereótipos, provavelmente 

devido à maior sensação de proximidade entre entrevistadora e entrevistado(a) 

propiciada pela abordagem de Entrevista Narrativa. 

 Pode-se questionar sobre as semelhanças existentes entre as metodologias 

de Entrevista Narrativa e de História de Vida. No presente trabalho, não se teve a 

pretensão de utilizar a metodologia de história de vida, pois o objetivo principal na 

abordagem de entrevista narrativa, na visão de Fink et al (2005) é captar incidentes 

críticos, como os ocorridos com mineiros e maranhenses.  

 Em outras disciplinas em que a metodologia de História de Vida é utilizada, os 

objetivos pelos quais ela é utilizada são diversos, conforme lista Atkinson (2002) 

compilando o trabalho de autores de diferentes áreas de estudo: 

• Na psicologia, as histórias de vida são utilizadas para compreender assuntos 

ligados ao desenvolvimento e à personalidade, (Runyan, 1982; McAdams, 

1993); 

• Para os antropólogos, as histórias de vida se constituem como unidades de 

estudo para análise de similaridades e variações entre culturas (Spradley, 1979; 

Langness e Frank, 1981; Abu-Lughod, 1983); 

• Sociólogos utilizam a História de Vida para compreender relacionamentos e 

interações em grupo (Bertaux, 1981; Linde, 1993); 

• Educadores utilizam histórias de vida para apreenderem novos conhecimentos e 

formas de ensinar (Witherell e Noddings, 1991); 

• Acadêmicos da área de literatura utilizam histórias de vida dos autores para 
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analisar estilo, conteúdo e temas literários de seus textos (Olney, 1980); 

• Historiadores utilizam história de vida como forma de aperfeiçoar conhecimentos 

sobre história em nível local (Allen e Montell, 1981). 

 Para Atkinson (2002, p. 125),  
Uma história de vida é a história que uma pessoa escolhe contar sobre a 
vida que ele ou ela viveu, contada tão completamente e honestamente 
quanto possível, sobre o que a pessoa se lembra e deseja que os outros 
saibam, usualmente sendo resultado de uma entrevista guiada por outrem. 
A história de vida resultante é a narrativa do que aconteceu à pessoa. Ela 
pode cobrir o tempo do nascimento até o presente do entrevistado. Ela 
inclui eventos importantes, experiências e sentimentos de um período de 
vida do entrevistado. 
 

 Pode-se perceber que esta forma de História de Vida não contempla os 

objetivos do presente trabalho, pois espera-se obter, a partir dos dados das 

entrevistas, quais as consequências para a gestão das diferenças de PCAs entre 

mineiros e maranhenses. Se fosse adotada a metodologia de História de Vida stricto 

sensu neste trabalho, seriam obtidos relatos que não auxiliariam no esclarecimento 

de questões relativas às implicações para a gestão. 

 Houve, no entanto, trechos das entrevistas que se constituíram não-

intencionalmente na forma de narrativas sobre a trajetória de vida dos entrevistados, 

sendo estes trechos analisados em conjunto com os incidentes no capítulo de 

apresentação de resultados. Esta forma de análise utilizando narrativas sobre a 

trajetória de vida dos entrevistados é justificada, pois segundo vários autores 

(Thomas, 1993; Litters, 1995; Brück, 2000; Kuhla, 2000; Schroll-Machl, 2000; 

Schroll-Machl e Nový, 2008; Thomas, 2010), os PCAs são formados e internalizados 

ao longo do processo de socialização. No caso do presente estudo, pode-se 

argumentar que a diferença de PCAs, identificada primariamente a partir de 

incidentes críticos e secundariamente em termos de trajetórias de vida, gerou 

situações que marcaram positivamente e negativamente os relatos de mineiros e 

maranhenses. 

 Nos incidentes críticos relatados questionou-se de onde eram as pessoas 

com quem os incidentes ocorreram. Foram enfocados principalmente os incidentes 

envolvendo mineiros e maranhenses, conforme o propósito da pesquisa. De forma 

complementar, os incidentes que não envolviam pessoas das duas culturas citadas 

foram utilizados para compreensão do componente avaliativo dos PCAs dos 

entrevistados. 

 Após o relato dos incidentes críticos, perguntou-se qual a razão do 

estranhamento do entrevistado em relação à situação descrita. Esta pergunta 
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originou-se do conceito de Thomas (1993) de que os PCAs seriam percepções, 

pensamentos, valores e ações. Procurou-se, portanto, compreender com esta 

questão quais seriam os pensamentos e valores que teriam gerado aquele incidente 

crítico, assim como qual foi a percepção do entrevistado sobre aquele incidente 

crítico. 

 Frequentemente, como resposta à pergunta do parágrafo anterior, os 

respondentes relatavam como era o comportamento normal dos indivíduos 

pertencentes à sua comunidade de origem. A descrição deste tipo de 

comportamento foi utilizada para delinear os PCAs que regiam o entrevistado ao 

avaliar a outra cultura. 

 

(2) Transcrição e análise do Conteúdo:  

No presente estudo, todas as entrevistas foram gravadas e transcritas. Em 

seguida, foi realizada a análise de conteúdo nos moldes de Mayring (2000a, 2000b), 

constituindo-se das seguintes fases: Sumarização, Explicação e Estruturação.  

Na fase de Sumarização, o texto transcrito é reduzido ao seu conteúdo 

considerado mais importante pelo pesquisador, através de seleção, agregação, 

omissão, integração e generalização. Ao longo da fase de sumarização, Fink et al 

(op. cit) recomendam que os ICs, avaliações de indivíduos de uma cultura sobre a 

outra, estratégias para lidar com as diferenças culturais e estereótipos de indivíduos 

de uma cultura sobre a outra sejam ordenados e agrupados de forma a serem 

construídos os PCAs. 

Em seguida, na fase de Explicação, é utilizada literatura adicional para a 

interpretação dos resultados da pesquisa de campo. Ao final, no momento de 

Estruturação, são comparadas as categorias de acordo com os protocolos 

presentes no quadro de referência do estudo e com base nos dados emergentes das 

transcrições. 

 No presente trabalho, serão relatados no capítulo metodológico os 

procedimentos acerca da fase de Sumarização proposta por Mayring (op. cit). Nos 

capítulos de apresentação dos resultados e discussão serão descritos os 

procedimentos relativos à Explicação e Estruturação realizados nesta tese. 

 

 Para atender à etapa de Sumarização da análise de conteúdo, foram 

seguidos os passos: 

(I) Foram identificadas as unidades de sentido incluindo as identificadas na 
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trajetória de vida ao longo das entrevistas narrativas, conforme sugere Fink et al 

(2005), uma vez que os PCAs são formados ao longo do processo de socialização 

(Thomas, 1993; Litters, 1995; Brück, 2000; Kuhla, 2000; Schroll-Machl, 2000; 

Schroll-Machl e Nový, 2008; Thomas, 2010).  

 

(II) Em seguida, foram selecionados os trechos de entrevistas e categorizados em 

grandes grupos: relatos de mineiros sobre maranhenses; relatos de mineiros sobre 

si mesmos; relatos de maranhenses sobre mineiros; relatos sobre maranhenses 
sobre si mesmos. Dentre estes categorias, os relatos foram separados de acordo 

com a forma em que apareceram: incidentes críticos, relatos sobre mineiros ou 

maranhenses no coletivo (incluindo estereótipos) e trajetórias de vida. 

 

(III) As unidades de sentido foram agregadas de acordo com o sentido subjacente 

formando categorias. As categorias gerais foram centradas nos incidentes críticos. 

Quando se encontrou relatos sobre Trajetórias de Vida ou sobre mineiros ou 

maranhenses no coletivo, só se criaram categorias de PCAs quando se identificaram 

incidentes críticos. Os PCAs foram então analisados em seu conteúdo para verificar 

se estes foram utilizados para avaliação do comportamento. 

 

(IV) Buscaram-se identificar categorias de ordem superior, formando eixos. Neste 

momento da análise (omissão) foram excluídas unidades de sentido presentes na 

trajetória de vida que não contribuíam para a identificação dos PCAs. Como 

exemplos deste tipo de unidades de sentido, podem ser relatados casos de estupro, 

maus tratos familiares e discriminação por membros da própria comunidade. Relatos 

muito importantes, sem dúvida, mas que não contribuíram para a identificação de 

PCAs. 

 

(V) Os PCAs foram analisados em conjunto com os eixos a que pertenciam para 

verificação da coerência entre eles. Quando necessário, estes PCAs foram 

realocados em novas categorias, o que muitas vezes gerou a necessidade de 

revisão das categorias e eixos identificados inicialmente. 

 

 (3) Feedback de especialistas na cultura de origem e de outros na cultura 
contraparte:  

Estes feedbacks são necessários para diferenciar comportamentos típicos de 
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indivíduos de uma determinada cultura de comportamentos diferenciados em 

situações interculturais que ocorreram devido a características pessoais, contexto 

organizacional ou outros interesses envolvidos na interação. Nestes feedbacks, 

questiona-se aos especialistas: Este é o comportamento típico em sua cultura? 

Situações como essa surgem na sua cultura? Por que a pessoa da sua cultura 

apresentou aquele comportamento? Como uma pessoa da sua cultura reagiria 

adequadamente naquela situação?  

Estes especialistas seriam, segundo Fink et al (2005): pessoas que viveram e 

trabalharam em contato com as duas culturas; teóricos culturais, linguistas e 

psicólogos de ambas as culturas que possam avaliar o comportamento de pessoas 

na sua própria cultura e descrever o comportamento típico ou normal. 

No contexto do presente trabalho, alguns entrevistados funcionaram como 

especialistas nas duas culturas. Dentro do total de entrevistas, foram realizadas 5 

com maranhenses e 6 com mineiros no sentido de um feedback sobre os PCAs 

encontrados. Para estas entrevistas, foi elaborada uma lista dos PCAs encontrados 

na tese. Pediu-se então que os entrevistados dissessem se concordavam ou não 

com os PCAs encontrados e explicitassem a razão de sua concordância ou 

discordância. Os resultados destas entrevistas serão apresentados no capítulo de 

discussão dos resultados. 

 
(4) Comparação com estudos parecidos e estudos utilizando outras 

abordagens para estudar as mesmas culturas:  

Fink et al (op. cit) consideram necessária a comparação com estudos afins, 

para que se observe se houve dados e incidentes discrepantes em relação aos 

outros estudos. No caso dos incidentes discrepantes, é recomendada pelos autores 

a análise mais aprofundada para avaliar se estes ocorreram devido a diferenças 

culturais da região de origem ou se as razões foram outras como as citadas no item 

sobre Entrevistas Narrativas. 

Até o momento do presente estudo, não foram encontrados estudos 

anteriores utilizando a abordagem de PCAs no âmbito intra-nacional brasileiro. No 

âmbito internacional, foi encontrado um estudo comparativo entre Brasil e Portugal 

(Robalo e Duarte, 2008), realizado com base em entrevistas com expatriados 

brasileiros em Portugal e expatriados portugueses no Brasil. 

Outras abordagens, no entanto, foram utilizadas para estudar 

comparativamente as culturas brasileiras em nível regional. Hofstede et al (2010a), 
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compararam quantitativamente os escores das dimensões culturais de Hofstede 

(1984a, 2001) nas regiões políticas brasileiras. Darcy Ribeiro (1995), por outra via, 

utilizando uma abordagem descritiva da história e movimentos migratórios da 

população brasileira, realizou uma síntese das culturas regionais brasileiras com 

base nos estudos desenvolvidos ao longo de sua carreira como sociólogo.  

 Como não há possibilidade de comparação desta tese com outros estudos 

intra-nacionais brasileiros sobre PCAs, procurou-se compreender o contexto 

histórico de formação de Minas Gerais e Maranhão, assim como o contexto histórico 

e social em que se desenrolaram as histórias contadas nas entrevistas. Para isso 

foram utilizados textos acadêmicos brasileiros com palavras-chaves relacionadas a 

Minas Gerais e Maranhão no título.  Foi necessário nesta busca separar os 

textos relativos à cultura e história destes dois estados dos outros textos relativos a 

outras áreas do conhecimento, como biologia, engenharias, entre outras. Como não 

era possível a separação por palavras-chaves como p. ex., “cultura maranhense” ou 

“história mineira”, foi necessário verificar os títulos um a um para analisar a área de 

pertencimento dos artigos. 

  

Objetivo (d): Identificar as implicações para a gestão dos encontros 
interculturais entre mineiros e maranhenses em contextos de trabalho de 

Palmas-TO.  

Para o cumprimento deste objetivo, ao final das entrevistas com os gestores e 

empregadores foi realizado o questionamento sobre as consequências dos 

incidentes críticos em encontros interculturais nas suas práticas de gestão.  

Em síntese, espera-se que com estas etapas tenha sido alcançado o objetivo 

geral de “Analisar as implicações para a gestão dos encontros interculturais entre 

maranhenses e mineiros em contextos de trabalho de Palmas-TO” descrito na 

introdução do presente trabalho.  

 Para a análise das implicações para a gestão, foi realizada uma análise 

qualitativa de conteúdo (Mayring, op. cit) agrupando unidades de sentido relativas a 

ocorrências entre empregadores e empregados. Em seguida, foram identificadas 

categorias de ordem superior para ocorrências. 

 Após a identificação das categorias, foram separadas em unidades de sentido 

as estratégias e ações que os empregadores utilizaram para lidar com as 

ocorrências. Estas estratégias e ações foram denominadas “Implicações para a 

gestão”. 
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 As implicações para a gestão, por sua vez, foram relacionadas e agrupadas 

por PCAs e eixos. Estas implicações serão apresentadas no capítulo a seguir.   
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 A apresentação dos resultados está estruturada em quatro eixos contendo 

PCAs: “Sobrevivência e Ascensão Social; Higiene e Hábitos Alimentares; Estilos de 

Gestão de Conflitos; Ética e Solidariedade”. Ao final serão apresentadas as 

implicações para a gestão citadas por empresários mineiros e maranhenses. 

 A análise dos PCAs será norteada pelos eixos, de forma que cada eixo 

constitua um item deste capítulo. Estes eixos, em conjunto com os PCA de mineiros 

e maranhenses, estão sintetizados no quadro 22 a seguir. 
 
Quadro 22. Síntese Geral dos PCA de Mineiros e Maranhenses 
Eixos e PCAs Mineiros Maranhenses 
Eixo Sobrevivência e Ascensão Social X X 
Disposição para crescer na vida X X 
Disposição para crescer na vida (sentido invertido)*  X 
Comprometimento com o trabalho X X 
Comprometimento com o trabalho (sentido invertido)*  X 
Eixo Higiene e Hábitos Alimentares  X 
Higiene (sentido invertido)*  X 
Higiene X  
Hábitos alimentares diferenciados  X 
Eixo Estilos de Gestão de Conflitos X X 
Gestão dos conflitos por meio do confronto X X 
Gestão dos conflitos por meio da evasão  X 
Comunicação direta X  
Comunicação indireta  X 
Eixo Vida em comunidade X X 
Eixo Ética e Solidariedade X X 
Honestidade X X 
Solidariedade X X 
Fonte: dados da pesquisa 
* sentido invertido: sentido oposto 
 
 Pode-se notar no Quadro 22 que foram encontrados mais PCAs para 

maranhenses do que para mineiros. Isto pode ter ocorrido devido ao maior número 

de entrevistas realizadas com maranhenses do que com mineiros. 

 Os PCAs dos eixos foram apresentados tanto por mineiros quanto 

maranhenses: “Vida em Comunidade; Ética e Solidariedade; Estilos de Gestão de 

Conflitos”. 

 Por outro lado, os PCAs de maranhenses não apresentaram correspondentes 

de mesmo sentido para os mineiros: “Disposição para crescer na vida” (sentido 

invertido); “Comprometimento com o trabalho” (sentido invertido); “Higiene” (sentido 

invertido); “Hábitos alimentares diferenciados”. Frequentemente, boa parte destes 

PCAs apresentou evidências de sentido não invertido para os próprios 

maranhenses, significando que os mesmos compõem um grupo heterogêneo. 
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4.1 Padrões Culturais Avaliativos (PCAs) 

 Neste item serão analisados os padrões culturais avaliativos separados por 

eixo. Ao final de cada eixo será realizada uma breve contextualização no sentido da 

compreensão das diferenças de PCA entre mineiros e maranhenses. 

 

4.1.1 Eixo Sobrevivência e Ascensão Social 

 O eixo Sobrevivência e Ascensão Social foi constituído a partir dos PCAs: 

“Disposição para crescer na vida” (com sentido não invertido e invertido) e 

“Comprometimento com o trabalho” (também com sentido não invertido e invertido). 

 

4.1.1.1 Disposição para crescer na vida 

Este PCA se constitui de indicadores que se referem a comportamentos 

relacionados ao descritor “busca da educação formal e de melhores oportunidades 

de trabalho”. 

 

4.1.1.1.1 Disposição para crescer na vida: mineiros 

 O PCA “Disposição para crescer na vida” para os mineiros caracteriza-se 

pelos indicadores: “Mudança de cidade em busca de oportunidade de estudo” e 

“Ambição”. Estes indicadores foram apontados tanto por mineiros quanto por 

maranhenses, a respeito dos primeiros. 

 

Indicador 1: Mudança de cidade em busca de oportunidade de estudo 

Extrato de Trajetória de Vida 

• “[O que eu] pensei [ao refletir sobre a mudança para Palmas] foi o seguinte: se 
os meus filhos quiserem estudar, lá eles têm condições de estudar.” (EH-MG3) 

 

Incidente Crítico 

• “[...] eu vi muitos exemplos de criança, de pessoas que estavam lá em uma 
cidade pequena [Arceburgo-MG], que não tinha nada [sic] e que saíram de lá 
para ir para outro lugar, para estudar. Então, o meu tio, que foi o único dos meus 
tios que saiu da cidade para fazer um curso superior [...] ele falou: “-Você 
estuda.” [...] a imagem que eu tenho muito forte é disso, de determinação.” (PM-
MG2) 

 
Indicador 2: Ambição 

Incidente Crítico 

• “Bom, os que trabalhavam comigo, são pessoas esforçadas, eles querem 
vencer. Entendeu? Eles querem ter, querem vencer, gostam muito de dinheiro. 
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[...] Gostam de se vestir bem, gostavam de comer bem. Eles adoram. Assim, 
gostam de ter carro, batalhar para ter essas coisas aí.” (LM-MA1) 

 

4.1.1.1.2 Disposição para crescer na vida: maranhenses 

 O PCA “Disposição para crescer na vida”, para os maranhenses, caracteriza-

se pelos indicadores: “Mudança de cidade em busca de oportunidade de emprego e 

estudo”, “Valorização da educação formal”, “Crescer a partir da ocupação de cargos 

inferiores” e “Ambição”. Todos os indicadores foram apontados por maranhenses a 

respeito de seus conterrâneos. 

 

Indicador 1: Mudança de cidade em busca de oportunidades de emprego e 

estudo 

Extratos de Trajetória de Vida 

• “Ele [pai dela] falou: “-Eu vou para lá, porque esse lugar vai crescer.” Tanto é 
que ele veio e participou da primeira licitação que teve aqui, de lote. [...] sempre 
procurando um jeito, um lugar que a gente pudesse se dar melhor, estudar.” 
(TM-MA3) 
 

• “A minha infância foi lá [interior do Maranhão] [...] eu saí de lá com 15 anos de 
idade. Fui para [cidade maior do interior do Maranhão] para [eu] estudar e ter 
uma vida, porque [na cidade natal] era muito pacato, não tinha emprego.” (EM-
MA3) 
 

• “Palmas, para mim, foi uma janela mesmo. Eu acho que abre um túnel em 
questão de oportunidade de emprego, de estudo. [...] eu trabalho na 
universidade desde que eu cheguei aqui em Palmas. Então, assim, para mim foi 
um grande passo na minha vida.” (VH-MA3) 
 

• “[...] quase todas as pessoas que a gente conhece aqui em Palmas têm essa 
história de vida. Veio de algum lugar, que o povo já era acostumado e não tinha 
mudanças, e veio para Palmas com essa intenção, de ampliar a mente, o 
mundo.” (VM-MA1) 
 

• “Com a divisão [do Tocantins], essa região aqui desenvolveu [...] cresceu e 
muita gente veio para cá e teve oportunidade de estudo e de crescimento. Eu, 
inclusive, sou uma dessas pessoas que tive muita oportunidade aqui no estado 
do Tocantins.” (TM-MA2) 
 

• “Aqui [em Palmas] eu tive mais facilidade, porque os meus filhos arrumaram 
serviço e estão estudando. Inclusive tem um que está estudando aqui e vai 
formar o outro ano.” (VM-MA2) 
 

• “[...] sempre me incomodou [...] [a] falta de oportunidades [...] eu sentia 
necessidade de ouvir uma boa música, de ter outros hábitos [diferentes de] no 
fim de semana se reunir com amigos para beber.” (GH-MA1) 
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• “A gente mexia com banana, colocava para vender em Presidente Dutra. [...] Aí, 
meu pai colocou os filhos dele para estudar na cidade, os mais velhos. [...] Aí, os 
outros foram, assim, ganhando o mundo: negócio de firma em Mato Grosso. E 
eu vim para cá na época. [...] Você vai indo para a cidade, saindo mais dos 
lugares das cidadezinhas mais atrasadas, da zona rural para ir para a cidade. 
Quem tem Segundo Grau, vai para uma cidade [...] Para arrumar um 
empregozinho melhor.” (VH-MA5) 

 

Indicador 2: Valorização da educação formal 

Extratos de Trajetória de Vida 

• “O que [...] mais eu valorizo assim [...] é o fato da pessoa estudar [...] A pessoa 
[...] pode ser pobre, pode ser negro, sabe? Andar mal vestido [...] mas se ela 
estudar, para mim, conta muito ponto.” (TM-MA2) 
 

• “[...] ela [a mãe dela] conseguiu uma bolsa escolar para a gente estudar na 
melhor escola da cidade, graças a uma prima dela que já morava da cidade.” 
(EM-MA2) 
 

• “[...] os meus filhos [...] estão estudando. [...] lá [no Maranhão], para estudo é 
mais difícil. Só faz o Ensino Médio. Então estudo é para quem tem condição, 
para quem tem como colocar os filhos [para estudar] fora. Faculdade é só para 
quem pode mesmo. Aqui [em Palmas-TO] não, a facilidade é muito melhor.” 
(VM-MA2) 
 

• “[...] ele [amigo maranhense de infância] era um cara que tinha vontade muita de 
estudar. [...] o pai dele falava que não tinha condição [...] O pai dele mexia com 
lavoura, que nem meu pai. Sei que se fosse pelo pai dele... [...] ele não era 
advogado. Mas foi um esforço dele mesmo.” (VH-MA5) 
 

• “[...] uma cena que não sai da minha cabeça até hoje foi o seguinte: quando eu 
tinha 15 anos de idade, na minha cidade [...] Não tinha segundo grau gratuito [...] 
eu ia abandonar na oitava série. Cheguei na oitava série, sem reprovar um ano, 
excelente aluna, que eu sempre gostei muito de estudar. [...] Foi quando uma tia 
minha de Gurupi, conseguiu, para mim, fazer um teste na Fundação Bradesco, 
para o estado do Tocantins.[...] o meu pai não tinha dinheiro para pagar a 
passagem. [...] Ele tinha um relógio que ele gostava muito [...] Aí pegou e 
vendeu para a vizinha [e pagou a passagem].” (TM-MA2) 

 

Indicador 3: Crescer a partir da ocupação de cargos inferiores 

Incidente Crítico 

• “[...] eu fui para uma construtora [...] eu comecei a trabalhar como prestadora de 
serviços para ele, fazendo projeto e tal [...] E nesse meio tempo que eu consegui 
fazer faculdade [...] Eu desenvolvi não só atividade técnica de edificações, mas 
também atividade burocrática, administrativa e isso me deu uma certa bagagem 
[...] Eu saí, eu tinha conquistado respeito lá por causa da formação, por conta do 
conteúdo [...] virei sócia [da construtora] e tal.” (EM-MA4) 
 

• “Assim, às vezes, eu vejo outras pessoas que vieram de outros estados, que 
não aceitam alguns empregos [...] E assim, geralmente os maranhenses que 
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vêm, qualquer coisa que aparecer, eles trabalham. Depois vão subindo, tudo 
mais.” (ICS) (TH-MA1) 
 

• “Um dia, [...] a pessoa falou: “-[...] vai fazer uma matéria lá em Porto. [...] [o 
chefe] falou: “-Enquanto o [EH-MA2] faz as matérias, você [motorista] distribui o 
jornal.” Quando chegamos lá na praia o motorista falou: “-Bicho, não vou 
distribuir o jornal, eu vou tomar cerveja no quiosque. [...] Eu falei [para o 
motorista]: “-Você não vai distribuir o jornal?” Ele falou: “-Não.” Eu falei: “-Está 
bom. Dá a chave, que eu vou pegar o jornal e vou distribuir.” Eu pensei: “-Pôxa, 
eu faço o jornal para as pessoas lerem, se o cara não distribuir como é que eles 
vão ler?” [...] distribuí para [um grande jornalista que estava no local]. Tempos 
depois o [jornalista] me falou do efeito que isso fez nele. [...] Chamou a atenção 
dele o cara que é repórter e que depois vai distribuir jornal. O [jornalista] lembrou 
que ele já fez isso quando era novo. [...] quando surgiu uma vaga, ele me 
chamou.” (EH-MA2) 

 

Indicador 4: Ambição 

Extrato de Trajetória de Vida 

• “[...] eu pensava em ser alguém na vida, dar um passo além, ter carro [...] Eu 
não queria um Uno, por exemplo [...] Eles [amigos maranhenses] tinham um 
carro que eu admirava, que na época era o carro da moda, que era uma Blazer. 
(EH-MA2) 
 

• “Ter atitude, ser uma pessoa esperta, pessoa trabalhadora, correr atrás do seu 
objetivo. [...] eu tenho uma colega mesmo, lá do Maranhão [...] Ela está aqui do 
começo do Tocantins e eu sempre alerto ela: “-Olha, era para você estar 
formada, passada no concurso. Chegou no começo do Tocantins e você está 
parada aí.” Agora que ela despertou e está correndo atrás de um emprego 
melhor.” (VM-MA2) 

 

 No caso dos maranhenses, pode-se perceber, ao longo da referida análise, 

que este PCA é motivado a partir da vivência de falta de condições de estudo e 

trabalho em suas cidades de origem. 

 

4.1.1.2 Disposição para crescer na vida (sentido invertido) 

 O PCA “Disposição para crescer na vida” com sentido invertido foi encontrado 

somente referindo-se a maranhenses. Isto sinaliza para a falta de condições de 

estudo e trabalho que, doravante, pode ter sobrepujado o impulso para crescer na 

vida, ao menos para parte dos entrevistados maranhenses, conforme se verá no 

item sequente. 

 

4.1.1.2.1 Disposição para crescer na vida (sentido invertido): maranhenses 
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 A disposição de maranhenses para crescer na vida (com sentido invertido) foi 

um PCA indicado tanto por mineiros quanto por maranhenses em relação a seus 

conterrâneos. O único indicador deste PCA foi “Ambição” com sentido invertido. 

 

Indicador 1: Ambição (Sentido invertido) 

Incidentes Críticos 

• “[...] o namorado dela [empregada doméstica] estava concorrendo a uma 
daquelas casas que ganham. Aí ela [...] falou assim: “-Eu acho que eu vou sair 
daqui, porque o (nome do namorado) vai ganhar uma casa e aí eu não vou mais 
precisar trabalhar.” Aí eu falei: “-Gente! Mas vai ganhar uma casa daquelas 
casas e aí você não vai mais precisar trabalhar, mas e aí? Você vai ficar assim, 
ele trabalhando, você e a casa e pronto?.”, “-Não eu já tenho tudo o que preciso 
tenho uma casa, um marido.” Então assim, essa falta de ambição, de pensar na 
frente, de se contentar com o básico, com o muito pouco, e ela é maranhense.” 
(PM-MG2) 
 

• “[...] as pessoas que eu conheço da minha terra que se deslocaram do 
Maranhão para São Paulo para crescer em outros lugares, foram realmente 
poucas pessoas que ficaram lá; a maioria voltou. [...] já está todo mundo assim 
com aquela vidinha pacata, sem grandes perspectivas, sem grandes sonhos, e 
sem grandes realizações também. Eu acho que é isso mesmo a falta de sonhar, 
a falta do despertar a consciência para o crescimento.” (EM-MA2) 
 

• “[...] [Eles] já são acostumados com aquilo ali, naquela mesmice, já são 
acostumados com aquela vida e pronto. [...] Não tem pretensão de crescimento 
nem intelectualmente, financeiro e nem de jeito algum. Então tem muitas 
pessoas ainda aqui, que pensam dessa forma, que são de lá [...] do estado [do 
Maranhão] em si. (VM-MA1) 
 

• “Tenho visto lá [Maranhão] e aqui [Palmas-TO]. Tem muita gente parada e não 
quer trabalhar. Tem como ele trabalhar, tem como ele conseguir um serviço e 
fica muito parado.” (VM-MA2) 
 

• “Eu vou trabalhar, vou comprar um freezer. O meu sonho é comprar um freezer. 
Trabalhei, comprei esse freezer, aí eu posso ficar desempregado. [...] ele não 
tem um projeto de vida onde ele quer chegar. [...] “vou comprar um carro ou uma 
moto.” Comprou, aí ele já parte para outra.” (EM-MA3) 

 

4.1.1.3 Comparação da Disposição para crescer na vida entre mineiros e 

maranhenses 

 Neste item, foram comparados os PCAs “Disposição para crescer na vida” e 

“Falta de disposição para crescer na vida” em relação a mineiros e maranhenses. 
 
Quadro 23. Comparação da Disposição para crescer na vida entre mineiros e maranhenses 
 PCAs 

Disposição para crescer na Disposição para crescer na Disposição para crescer na 
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vida: mineiros vida: maranhenses vida (sentido invertido): 
maranhenses 

In
di

ca
do

re
s 

Mudança de cidade em busca 
de oportunidade de estudo - 
HV (1), IC (1); 

Mudança de cidade em busca 
de oportunidades de emprego 
e estudo - HV (8); 

 

Ambição - IC (1); Ambição - HV (1); Falta de ambição - IC (5). 
 Valorização da educação 

formal - HV (5); 
 

 Crescer a partir da ocupação 
de cargos inferiores - IC (3); 

 

Fonte: elaborado pela autora 
 
 Pode-se perceber pelo quadro 23 que a maior quantidade de relatos foi 

apresentada na forma de Extratos de Trajetória de Vida de maranhenses para o 

PCA “Disposição para crescer na vida”. Por outro lado, há um maior número de 

Incidentes Críticos para o PCA “Disposição para crescer na vida” com sentido 

invertido, apresentados tanto por mineiros quanto por maranhenses a respeito de 

maranhenses. Isto corrobora a idéia de que existe uma heterogeneidade nos 

maranhenses a quem se referem os entrevistados de ambos os estados. 

 Focando agora o PCA “Disposição para crescer na vida”, no caso dos 

mineiros, pode-se argumentar que a ocorrência dos incidentes críticos entre 

mineiros e maranhenses listados na terceira coluna do quadro 23 reforça a 

existência deste PCA em mineiros. 

 Nos indicadores sobre Mudanças de Cidade, pode-se perceber, ao longo da 

análise das entrevistas, que as razões e condições da vinda de mineiros e 

maranhenses para Palmas são predominantemente diferentes. Por exemplo, os 

mineiros parecem ver numa nova capital um bom contexto para iniciar novos 

empreendimentos, conforme relato do empresário mineiro a seguir: “Quando eu vim 

aqui eu pensava o seguinte, que era uma capital. Uma capital dificilmente iria dar 

para trás, [dificilmente] não ia dar certo.” (EH-MG3) 

 Neste contexto de inauguração de uma nova capital houve oportunidades de 

abertura de novos empreendimentos, devido ao contexto de emergência de um novo 

mercado consumidor, conforme relato de outro empresário mineiro: 

• “Chegando em Palmas, nós abrimos um comércio. [...] Na época, a necessidade 
de comércios que vendiam comida para almoço, era muito grande e a gente 
começou vagarosamente incrementar a nossa atividade de servir refeições. 
Essa atividade se destacou tanto que hoje nós temos a nossa sede própria, 
trabalhamos como restaurante e atendemos também serviço de buffet.” (EH-
MG1) 
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 Os maranhenses com menor qualificação, por sua vez, foram motivados a 

sair do Maranhão pela falta de acesso a trabalho e estudo em suas cidades de 

origem, conforme mostram os depoimentos: 

 
• “Os maranhenses ocupam as posições mais baixas [no mercado de trabalho de 

Palmas]. Isso por causa de escolaridade, o pessoal que migrou de lá para cá é 
porque tinha pouca escolaridade e já não encontrava emprego lá.” (EH-MA1) 

 
• “Para emprego, não tem, não é bom o Maranhão.” (VH-MA5) 

 
 Também há relatos de maranhenses que colocaram a violência como um 

fator incentivador da saída das cidades em que viviam no Maranhão: 

• “[Na cidade em que vivia no Maranhão] tinha violência, tinha assassinato 
demais, tinha pistolagem. [...] Eu cresci muito com esse medo de violência. E 
hoje eu vivo em Palmas, onde não tem trombadinhas. [...] Nunca fui assaltado, a 
minha casa nunca foi assaltada aqui em Palmas.” (EH-MA1) 
 

• “Eu vi amigos meus, que eram para estar vivos, que escolheram o mundo da 
marginalidade, o mundo da droga e que hoje estão comendo formiga.” (GH-
MA1) 

 
 Outros entrevistados maranhenses consideraram que a fundação de Palmas, 

em 1989, gerou interesse em seus conterrâneos para investirem em imóveis na 

nova capital: 

• “Quando a capital surge, todo mundo está naquela ansiedade de ir para a capital 
ver se consegue alguma coisa. [...] Muitos pensam de chegar aqui, comprar os 
lotes baratos e, lá na frente, estar valorizando.” (VH-MA5) 

 
• “Quando surgiu o estado do Tocantins, o meu pai falou: “-Eu vou para lá, porque 

esse lugar vai crescer.” Tanto é que ele veio e participou da primeira licitação 
que teve aqui, de lote.” (TM-MA3) 

 

 Pode-se perceber, portanto, que, no caso dos maranhenses, há uma 

divergência nas motivações que levaram os diferentes grupos a migrarem para 

Palmas. O grupo com menor qualificação e renda migrou predominantemente devido 

ao desemprego nas cidades de origem. De maneira distinta, há indícios de que os 

maranhenses com melhores condições de vida vieram para Palmas para 

empreender. 

 

4.1.1.4 Comprometimento com o trabalho 

 O PCA “Comprometimento com o trabalho” foi encontrado tanto em relação a 

mineiros quanto a maranhenses. Um traço comum encontrado nos relatos sobre 
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indivíduos dos dois estados é que o Comprometimento com o trabalho apresenta-se 

frequentemente mais associado à ascensão social do que à valorização do trabalho 

em si. 

 

4.1.1.4.1 Comprometimento com o trabalho: mineiros 

 Para este PCA, os indicadores foram apresentados por mineiros e 

maranhenses sobre indivíduos mineiros. O “Comprometimento com o trabalho” para 

os mineiros caracteriza-se pelos indicadores: “Dar o melhor de si em tudo o que faz”; 

“Ênfase na importância do trabalho”; “Iniciativa para o trabalho”, “Dedicação ao 

Trabalho” com destaque para “Fazer o trabalho bem feito”, que apresentou o maior 

número de ocorrências. 

A análise dos resultados mostrou que o comprometimento com o trabalho foi 

aprendido pelos entrevistados mineiros ao longo da sua vida, gerando incidentes 

críticos na convivência com pessoas de origem de outros estados, incluindo os 

maranhenses, que vieram residir e trabalhar em Palmas. Por sua vez, a convivência 

com outros mineiros fez com que observassem e comentassem sobre as formas de 

comprometimento com o trabalho. 

 
Indicador 1: Dar o melhor de si em tudo o que faz 

Extratos de histórias de vida 

Depoimento de mineiro sobre como aprendeu com o pai a dar o melhor de si: 

• “Se você vai conversar, se você vai fazer uma comida, se você vai fazer uma 
casa, puxa, faça o melhor de si. Eu tive essa formação de tentar dar sempre o 
melhor de mim.” (TH-MG2) 

 

Incidente crítico 

Relato de mineira comentando sobre o comportamento do marido no trabalho: 

• “Como o meu marido [mineiro], eu vejo que ele agora está trabalhando como 
corretor, eu o vejo tentando dar o melhor dele, está até se destacando por isso.” 
(TM-MG1) 

 

Indicador 2: Fazer o trabalho bem feito 

Comentário sobre Mineiros no Coletivo 

• “As pessoas de Minas são um pouco mais profissionais do que os 
maranhenses.” (EH-MA2) 

 

Incidentes críticos 
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• Mineiro comentando sobre o comportamento dos funcionários na sua oficina: 

“Bons [funcionários] são aqueles que acatam as ordens que a gente passa e 
cumprem com exatidão.” (ICS) (EH-MG1) 

 
• Mineira comentando sobre o comportamento de prestadores de serviço em 

Palmas: 

“[Eu estranhei] A questão de não se preocuparem tanto com essa qualidade no 
trabalho [...] É uma coisa que a gente estranha muito quando chega aqui, quem 
vem de fora. E eu tinha muito receio de me acostumar com o padrão daqui [...] 
de não trabalhar bem.” (PM-MG2) 
 

• Mineiro ensinando empregada maranhense: 

“- Olha, veja bem, você passe essa camisa dessa forma aqui, olha. Olha para 
você ver como eu passo.”, [...] do jeito que você está fazendo, você está me 
gastando energia duplamente: eu vou ter que fazer o trabalho de novo. Então, 
eu prefiro que você não passe.” (TH-MG2) 

 
• “[...] eu me identifiquei muito com ela [professora mineira], porque ela era igual a 

mim, perfeccionista. Eu sou muito perfeccionista, para mim tudo o que tem que 
fazer, tem que ser bem feito, exatamente igual a essa professora. Então, eu me 
espelhei muito nela, eu sigo, eu tenho ela como exemplo para mim.” (TM-MA2) 

 

Indicador 3: Ênfase na importância do trabalho 

Extratos de Trajetória de Vida 

• “Do lado do meu pai, [eu recebi] uma influência mais na parte do trabalho. [...] 
Quando dava o período de férias, ele não aceitava que a gente ficasse 
simplesmente de férias. Tinha que desempenhar uma parte do período 
trabalhando na fazenda, em companhia com ele.” (EH-MG1) 

 
Indicador 4: Dedicação ao Trabalho 

Extratos de Trajetória de Vida 

• “Eu venho da UFMG, então lá dentro tinha aquelas pessoas muito dedicadas, 
que trabalhavam todo dia, esquecendo a questão de que era funcionário público 
[...]” (TM-MG1) 

 
Incidentes críticos 

• Relato de uma empregada maranhense sobre os seus patrões mineiros: 

 “[...] eles batalham muito, trabalham muito. É de dia, é de noite, não tem tempo 
ruim para eles. Que eu não conheci muitos, mas a família que eu conheci era 
assim. Eles não tinham dia não. Era de domingo a domingo.” (LM-MA1) 
 

Indicador 5: Iniciativa para o Trabalho 

Incidente Crítico 
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• “Outro dia, um lá [na empresa] brincou com ele [marido mineiro da entrevistada] 
que ele era ‘Aspone’, gerente de coisa nenhuma, esse tipo de coisa, entendeu? 
Porque ele não tem paciência de esperar, vamos dizer, as pessoas tomarem as 
ações.” (TM-MG1) 
 

Indicador 6: Mineiros são responsáveis 

Incidente Crítico 

• “[...] tem esse colega aqui [mineiro] que é técnico e me parece que tem muita 
responsabilidade, veste a camisa. Aliás, ele toma remédio para pressão, de tão 
preocupado que ele fica com as coisas que ele está fazendo.” (EM-MA4) 

 

 Ao longo deste item, pode-se notar nos entrevistados mineiros que estes 

consideram que “[...] o mineiro é um povo muito trabalhador [...]” (EM-MA3). Outro 

fato é que eles também se percebem como muito dedicados ao trabalho, percepção 

esta que foi corroborada pela entrevistada LM-MA1: 

“Eu acho que a gente [mineira] se dedica muito, entendeu? Pelo menos eu tento me 
dedicar muito. [...] eu sempre vejo o mineiro assim, sabe? [...]” (TM-MG1) 
 

4.1.1.4.2 Comprometimento com o trabalho: maranhenses 

 Para este PCA, os indicadores são: “Iniciativa para o Trabalho”, 

“Disponibilidade para o Trabalho”, “Funcionários maranhenses não têm o costume 

de faltar ao trabalho”, “Comprometimento com a tarefa”, “Perseverança no trabalho”, 

“Vontade de aprender”. O PCA deste item foi representado por indicadores de 

mineiros e maranhenses sobre maranhenses. 

 

Indicador 1: Iniciativa para o Trabalho 

Incidentes críticos 

• A observação sobre comportamento de um colega maranhense também surgiu 

no relato do técnico TH-MG1:  

“Já os outros que têm uma instrução um pouquinho a mais, já é diferente. Igual 
eu estava falando do menino que trabalha aqui, você vê nele, que é... Ele tem as 
vontades, a conduta dele é diferente desses outros.” 

 
• O empresário EH-MG1 descreveu um de seus funcionários maranhenses como: 

“[...] de uma responsabilidade infinita. Muito responsável, atencioso, consegue 
aprender, consegue desempenhar várias atividades. Você vai repassando e ele 
consegue assimilar [...].” 

 
• Outro relato de Incidente Crítico foi dado pelo professor PH-MG1 sobre um aluno 

bolsista de Imperatriz-MA com quem trabalhou: 
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“[...] Agora, uma coisa que eu acho importante do [nome do estudante] é 
iniciativa. Ele, por exemplo, nas viagens para o Bico de Papagaio que a gente 
fez pelo projeto, ele se mostrou sempre prestativo, sempre querendo fazer as 
coisas, sempre... Pró-ativo, talvez seja a palavra certa.” 

 
• “O [amigo dono de construtora] é um maranhense que eu considero um modelo 

de maranhense [...] Ele veio aqui para Palmas, tem um edifício [...] um prédio 
bem alto. O primeiro prédio daquela altura aqui em Palmas foi ele que fez.” (EH-
MA2) 

 

Indicador 2: Disponibilidade para o Trabalho 

 Incidentes críticos 

• “Por exemplo, eu tenho uma funcionária maranhense: o que eu acho positivo? 
Ela está sempre disponível. [...] É uma característica que eu percebo no 
maranhense. Então, assim, eu falo: “-D. (nome da funcionária), eu preciso que a 
senhora, hoje, trabalhe até mais tarde porque determinado funcionário faltou.” E 
ela fica de cara boa.” (EM-MG1) 

 
• O auxiliar AAH-MG1, cuja esposa é maranhense, relatou: “[...] sempre quando 

eu preciso, que eu peço, eles estão, assim, disponíveis para me atender, para 
resolver [...]”.  

 
Indicador 3: Funcionários maranhenses não têm o costume de faltar ao 

trabalho 

Incidente Crítico 

• “[Os funcionários maranhenses] são comprometidos, não têm o costume de 
faltar no trabalho.” (ICS) (EH-MG2) 

 
Indicador 4: Comprometimento com a tarefa 

Incidente Crítico 

• “[...] um funcionário, [...] quando a gente estimulou ele para estudar. Ele disse 
“eu não quero, porque quem vai fazer essa minha tarefa? Eu gosto de fazer 
isso”. [...] A gente foi fazendo o upgrade nele de função... Ele tirou habilitação de 
moto [e depois de] carro [...] A gente conseguiu levar ele para o laticínio e fazer 
ele dirigir o caminhão de coleta de leite nas fazendas [...] ele adorou o oficio.” 
(EM-MA4) 
 

Comentário sobre Maranhenses no Coletivo 

• “[Maranhense] não consegue começar e terminar alguma coisa. Mas isso aí é 
senso comum, eu não consegui chegar a situações como essa.” (PH-MG1) 

 

Indicador 5: Vontade de aprender 

Incidente Crítico 
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•  “[...] [o funcionário maranhense é] de uma responsabilidade infinita. Muito 
responsável, atencioso, consegue aprender, consegue desempenhar várias 
atividades. Você vai repassando e ele consegue assimilar [...].” (EH-MG1) 
 

4.1.1.5 Comprometimento com o trabalho (sentido invertido) 

 O PCA “Comprometimento com o Trabalho” com sentido invertido foi 
construído a partir de relatos feitos por mineiros e maranhenses sobre maranhenses. 

Estes relatos apareceram somente na forma de Incidentes Críticos. 
 

4.1.1.5.1 Comprometimento com o trabalho (sentido invertido): maranhenses 

 Pode-se argumentar que as razões para a ocorrência deste PCA estão 

atreladas às condições precárias encontradas nas cidades maranhenses citadas 

anteriormente. Neste sentido, serão tecidos comentários de forma mais aprofundada 

ao final deste eixo. 

 

Indicador 1: Falta de Iniciativa para o Trabalho 

Incidentes Críticos 

•  “Eu tive uma babá [maranhense] recentemente, que cuidava da minha filha, que 
ela era assim, fazia tudo, mas só se você estivesse orientando. Senão, ela 
chegava, sentava no sofá e passava o dia lá, sentada.” (EH-MA1) 
 

• “[...] o comportamento é totalmente diferente do modo mineiro. Primeiro pela 
iniciativa que eles não têm. [...] A gente tem que solicitar a eles que façam as 
coisas, se não eles não agem.” (ICS) (EM-MG3) 

 
• “As instruções tinham que ser muito bem dadas e até por escrito. Tem um 

pinguim na geladeira que a gente escreve: “-Limpar isso, limpar aquilo.” Se não, 
não limpa. Se você escrevesse, limpava. [...] Senão, realmente não fazia.” (PH-
MG2) 

 

Indicador 2: Indisponibilidade para o Trabalho 

Incidente crítico 

• “[...] eu nunca achei elas disponíveis para trabalhar não. Não, muito pelo 
contrário, as pessoas que eu convivi, eu achei elas preguiçosas para trabalhar. 
[...] Se não está bom aqui, vai para outro lugar trabalhar ali, para ganhar o 
mínimo, trabalho de sobrevivência.” (ICS) (PM-MG1) 

 
Indicador 3: Falta ao trabalho 

Incidentes Críticos 

• “[...] achou que a gravidez é o atestado dela de férias, que a partir desse 
momento não trabalha mais, não faz mais nada. [...] Ontem ela trabalhou... O 
último dia dela foi no sábado, domingo era folga, segunda ela arrumou um 
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atestado, no médico, terça-feira atestado com outro médico e apareceu hoje. O 
serviço que ela fez ali, ela fez menos de 50% do que ela deveria fazer.” (EH-
MG1) 

 
• “Ela [empregada doméstica maranhense] trabalhando, uma copa do mundo, que 

os jogos eram 15:00, 16:00 horas. [...] eu combinei com ela [...] que ela iria 
trabalhar até o meio dia e que depois eu iria liberar. [...] ela não ia nem no dia do 
jogo e nem no outro dia.” (PM-MG1) 

 
• “Esse pintor [maranhense] [...] Chamamos ele, tabulamos já o negócio, já 

pagamos uma entrada, compramos material. E, a última vez, ele disse que 
estava com o filho doente. Tudo bem, admite-se. Mas isso já tem 15 dias. Que 
doença é essa?” (TH-MG2) 

 
Indicador 4: Fazer trabalho para terceiros durante o expediente 

Incidente Crítico 

• “[...] Trabalhei com uma pessoa [maranhense] que, no horário de serviço, fazia 
trabalhos para terceiros e achava que isso era totalmente natural, normal. [...] 
pelo padrão que eu fui educada, eu acho que quando você tem um compromisso 
com uma coisa, você deve fazer somente aquilo que você está fazendo no 
momento e não duas ao mesmo tempo [...]” (EM-MG3) 
 

Indicador 5: Pedir demissão para passar férias 

Incidente Crítico 

• “[...] estamos fechando o ano [...] já com deficiência de quatro profissionais. [...] 
Estão deixando de ficar na empresa, porque querem voltar para o Maranhão, 
passar férias e voltar só em março. [...] Vão passar as festas [de fim de ano]. 
Vão para a fazenda do avô, do pai.” (EH-MG1) 

 
Indicador 6: Funcionários maranhenses utilizam artifícios para entrar com 

processos trabalhistas  

Incidentes Críticos 

• “[...] tem o livro de ponto, que ela [funcionária do restaurante] deveria assinar 
todo o dia, tem dia que ela assina e tem dia que ela não assina. [...] “-Não, hoje 
eu não quero assinar.” Mas já é a intenção de futuramente ir no Ministério do 
Trabalho [...] Aí você tem que usar desses instrumentos, colocar lá: “-O livro de 
ponto fica disponível, ela não assina porque não quer.” (EH-MG1) 
 

• “Ela entrou, e meu marido queria assinar a carteira, aí ela não quis porque ela 
recebia esse auxílio, do governo, desemprego. [...] Mas ela não atendia [...] era 
lenta, era preguiçosa, não era o que ele queria, aí ele foi dispensar, e ela falou 
em entrar na justiça [...] ele tinha, é claro, os recibos, ele pagava tudo certinho, 
aí falou: “-Não, você pode entrar, sim, porque realmente eu errei de não ter 
assinado para te favorecer, mas eu tenho comprovação de que você recebeu, 
então você vai ter de devolver para o governo o que você recebeu do governo, 
que você também agiu errado.” (TM-MG1) 
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• “[...] ele [funcionário maranhense] entrou na justiça [...] Ele alegou que 
trabalhava de carteira assinada, mas ele alegou que trabalhava um ano antes 
dele começar a trabalhar de fato. Ele mentiu. E a gente tinha tirado cópia da 
carteira, porque a gente sempre tira uma cópia para deixar junto com os 
documentos dele. E aí mostrava que ele estava trabalhando em uma empresa 
anterior a nossa, justamente no período que ele alegava que estava com a 
gente.” (EM-MA4) 

 

• “Esses dias eu ouvi de um funcionário que o outro ia me levar na justiça por 
desvio de função, porque ele é atendente e está ajudando a organizar a loja. 
Então quer dizer ele não pode carregar uma cadeira e uma mesa [...] Ele só 
pode atender o cliente, diga-se de passagem mal e porcamente...” (EM-MG1) 

 
•  “A grande quantidade, se eu levar para o lado do trabalho, de problema na 

justiça do trabalho que eu tive, foram com maranhenses.” (EM-MA2) 
 
Indicador 7: Chegar atrasado 

Incidente Crítico 

• “[...] o cara chega atrasado demais, o cara reclama:’ - me dá logo um aumento 
de salario, dá não sei o quê’ e o cara não merece nem o que já recebe” (EH-
MA2) 

 

 Faz-se verídica a informação de que, ao longo deste item, há um quantitativo 

maior de incidentes críticos envolvendo maranhenses com sentido invertido ao do 

PCA “Valorização do Trabalho”. No item a seguir, serão comparados os indicadores 

para este PCA, em termos de mineiros e maranhenses. 

 

4.1.1.6 Comprometimento com o Trabalho (sentido não invertido e invertido): 

comparativo entre mineiros e maranhenses 

 No quadro 24, a seguir, são comparados os indicadores para os PCAs 

“Comprometimento com o Trabalho” no sentido não invertido e invertido para 

mineiros e maranhenses. 
 
Quadro 24. Comprometimento com o Trabalho (sentido não invertido e invertido): comparativo entre 
mineiros e maranhenses 
 PCAs 

Comprometimento com o 
trabalho: mineiros 

Comprometimento com o 
trabalho: maranhenses 

Comprometimento com o 
trabalho (sentido invertido): 
maranhenses 

In
di

ca
do

re
s 

Iniciativa para o trabalho – IC 
(1); 

Iniciativa para o Trabalho - IC 
(4); 

Falta de Iniciativa para o 
Trabalho - IC (3); 

Fazer o trabalho bem feito - 
IC (4), Coletivo (1); 

Disponibilidade para o 
Trabalho - IC (2); 

Indisponibilidade para o 
Trabalho - IC (1); 

Ênfase na importância do 
trabalho - HV (1); 

Funcionários maranhenses 
não têm o costume de faltar 
ao trabalho - IC (1); 

Falta ao trabalho – IC (3); 

Dedicação ao Trabalho - HV Comprometimento com a Fazer trabalho para terceiros 
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(1), IC (1); tarefa - IC (1); durante o expediente - IC (1); 
Dar o melhor de si em tudo o 
que faz – HV (1), IC (1); 

Vontade de aprender - IC (1); Pedir demissão para passar 
férias - IC (1); 

Mineiros são responsáveis -  
IC (1); 

 Chegar atrasado - IC (1); 

  Funcionários maranhenses 
utilizam artifícios para entrar 
com processos trabalhistas - 
IC (4); Coletivo (1). 

Fonte: elaborado pela autora 
 
 No PCA relacionado a mineiros, o indicador “Fazer o trabalho bem feito” 

apresentou o maior número de incidentes críticos. Isto pode significar que há por 

parte dos entrevistados mineiros uma tendência no sentido da orientação para a 

execução de tarefas da melhor maneira possível. 

 No que tange aos entrevistados maranhenses, como os indicadores com o 

maior número de incidentes críticos para o PCA Comprometimento com o trabalho 

foram “Iniciativa para o Trabalho” e “Disponibilidade para o Trabalho”, pode-se 

argumentar sobre o fato de que haja indícios de uma maior preocupação em se 

manterem ocupados, demonstrando estarem trabalhando em algo. 

 Em sentido invertido, este PCA, apresentado por maranhenses, possui 

afinidade com a idéia de flexibilização de regras no âmbito do trabalho, por exemplo, 

tanto em termos da quantidade de dias e horas trabalhadas, quanto da observância 

estrita das leis trabalhistas. 

 

4.1.1.7 Ascensão social: compreendendo as diferenças entre mineiros e 

maranhenses 

 Ao longo da análise do eixo “Sobrevivência, Ascensão e Reconhecimento 

Social”, ficam definidas as diferenças relativas às motivações de mineiros e 

maranhenses para com o trabalho e para a ascensão social. Estas diferenças 

provavelmente se devem a contextos de socialização diferenciados para mineiros e 

maranhenses. 

 Por exemplo, ao longo das entrevistas com mineiros, pode-se perceber que a 

maioria dos entrevistados é principalmente do Triângulo Mineiro e das regiões 

Centro e Sudeste de Minas Gerais. Outro fato importante é que não houve 

entrevistados mineiros da região do Vale do Jequitinhonha, região considerada 

tradicionalmente um pólo expulsor de mão-de-obra (RIBEIRO, MOURA FILHO, 

GALIZONI, ASSIS, 2001). 

 Pode-se questionar então que razões teriam levado os mineiros a emigrarem 

para Palmas-TO. Um dos entrevistados mineiros, o empresário EH-MG3, explicitou 
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que uma das razões de sua saída de Minas Gerais foi o estresse vivido como gestor 

em seu ambiente de trabalho em Minas: 

• “Eu tinha três anos e quatro meses [como] chefe de oficina [...] [em Minas 
Gerais] e tinha dia que eu não almoçava, de raiva de problemas de cliente, de 
funcionário. [...] Nisso eu montei a oficina [em Palmas-TO]. [...] o meu cunhado 
estava morando aqui, estava trabalhando aqui em uma empreiteira, ele era 
mestre de obras de uma empreiteira e ele me chamou para vir cá [...]” 

 
 Por outro lado, o professor PH-MG1 e a empresária EM-MG1 apresentam 

relatos discorrendo sobre as condições seguras que os imigrantes mineiros 

consideram como requisitos para a mudança para Palmas-TO: 

• “Os mineiros que eu conheço, vieram para cá e muito poucos vieram para tentar 
a sorte. Normalmente eles já vêm com alguma coisa em vista. Por exemplo, eu 
tenho alguns colegas mineiros que são professores de educação física [...] o 
primeiro que veio, já veio com o contrato de alguns meses. Esse traz o outro, 
que já tem contrato e vem o outro que tem contrato. Então tem uns três ou 
quatro aí já. [...] O [nome de outro amigo mineiro] veio para cá, para trabalhar na 
empresa.” (PH-MG1) 
 

• “Eu já tinha uma estrutura, tinha o meu irmão [morando em Palmas], tinha 
alguém pra me amparar [no início da vivência em Palmas].” (EM-MG1) 

 
 Outro professor, PH-MG2, por outro lado, considera que os mineiros só 

migram para Palmas-TO se a relação custo-benefício for altamente vantajosa: 

• “[...] a gente percebe que quem veio, na verdade, de muito longe daqui, em 
geral, assim, está em um nível social melhor. Por exemplo, assim: você veio 
para cá, eu vim, passa em um concurso. [...] Acho que essas pessoas que [...] 
se não são daqui são da redondeza, geralmente são pessoas mais humildes 
[...]” 

 

 Debruçando-nos agora sobre as condições que levaram à migração de 

maranhenses para Palmas, pode-se inferir que a pobreza, o desemprego e a falta de 

acesso à educação formal atuaram como fatores de expulsão dos maranhenses. Um 

fato notável é que a maior parte das entrevistas com maranhenses ocorreu com 

indivíduos das regiões Centro e Sul do Maranhão, consideradas tradicionais 

expulsoras de mão-de-obra pelas razões citadas. 

 Como exemplo das condições de vida precárias nestas regiões, é 

apresentado o relato da empresária EM-MA2 sobre a sua infância no interior do 

Maranhão: 

• “[...] eu nasci na fazenda. [...] Um lugar de areia, de chão duro, de terra batida, 
de agreste, de muita seca na época de seca e de muita chuva na época de 
chuva. [...] A minha mãe [...] catava o coco babaçu a seis quilômetros de 
distância da casa dela, grávida de nós, filhos, para quebrar o coco. [...] Para [...] 
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trazer aquele coco já quebrado embaixo da árvore em um jumento até a sede da 
casa. Ali, ela extraía o azeite. [...] Viajar [...] uns 86 a 90 quilômetros de distância 
para chegar na cidade mais próxima para vender esse azeite para comprar o 
tecido para fazer a roupa para nós nascermos.” (EM-MA2) 

 
 Outra empresária (EM-MA3) relata condições também precárias de moradia 

quando se mudou para uma cidade maior do interior do Maranhão para trabalhar: 

• “[...] eu já comecei a trabalhar e fui morar na casa de uns parentes. Chegando 
lá, também, a pobreza, aquela coisa, simplicidade era muito grande. Eram 10 
filhos, que a gente dormia todo o mundo em rede [...] A gente puxava água no 
poço, não tinha água encanada naquele bairro, era água no poço que puxava 
para lavar roupa.” (EM-MA3) 

 
 O empresário (EH-MA1) apresentou também um relato sobre a dificuldade de 

acesso a educação superior de qualidade no interior do Maranhão: 

• “Eu já tinha sido aprovado na Universidade [X] [...] para fazer administração de 
empresas. [...] tinha acontecido o primeiro ENADE, que na época era chamado 
Provão e a [Universidade X] foi considerada a pior [...] universidade [...] do Brasil 
[...] teve essa oportunidade de eu vir e eu vim.” 

 

 Pode-se argumentar que, histórica e geograficamente, esta condição de falta 

de acesso da população maranhense, em geral, a cursos superiores de qualidade 

vem sendo forjada desde o Brasil Colônia, quando as elites maranhenses 

mandavam seus filhos para estudarem em Portugal (PH-MA1): “[...] a elite 

maranhense na época da Colônia [...] ia estudar em Portugal. [...] Você pega, assim, 

todos os grandes [intelectuais] [...] Teve que ir para Coimbra.” 

 Não se sabe até que ponto a falta de acesso à educação formal contribuiu 

para a acomodação por parte de uma parcela dos maranhenses. Apesar de terem 

sido apresentados comentários neste capítulo sobre a acomodação em 

maranhenses, percebe-se, pois, também, que alguns relatos contradizem a idéia de 

preguiça como característica típica de maranhenses, conforme se vê no relato de 

PM-MG2: “[A] imagem [dos maranhenses é] assim de preguiça, de não gostar muito 

de trabalhar [...]”. A empresária maranhense EM-MA3, contesta esta imagem: “eles 

têm um perfil de maranhense preguiçoso [...] Não, maranhense é muito trabalhador, 

entendeu, assim, desbravador e tudo.” Na visão desta empresária são outros 

indivíduos que possuem esta característica: “Esse povo goiano mesmo, eles são 

preguiçosos [...]”.  Outro argumento para refutar esta imagem predominante de 

preguiça em maranhenses pode ser visto no relato do mineiro TH-MG1 sobre seus 

conterrâneos:  
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• “o pessoal [da cidade natal dele, no interior de Minas Gerais] é acomodado. 
Porque assim, aquela vidinha, então não tem preocupação, a vida é fácil ali. 
Então, a comodidade que eu vejo é o que mais marca no pessoal de lá.”  

 
 Pode-se questionar então se a acomodação não seria um fenômeno 

decorrente da vivência em cidades pequenas com falta de recursos, em vez de 

atribuí-lo a características de povos por estado. 

 No caso específico dos maranhenses, há um relato de EH-MA2, 

considerando, ainda, a pobreza, como fator gerador de discussão, apresentando, a 

seguir,  as consequências da vivência deste povo nas cidades do interior:  

• “Do outro lado do Maranhão, pela própria natureza do estado e analisando já o 
meio de onde vim, até os meus familiares, eu sinto que em alguns casos as 
pessoas mais humildes principalmente, eles são pessoas que perderam aquilo 
que a gente tem que ter de mais essencial, que é a esperança. [...] eu sinto que 
as pessoas mais humildes [...] quando você conversa com elas, você vê que 
elas perderam a esperança.” 
 

 Pode-se notar, então, que as condições precárias das cidades interioranas do 

Maranhão colocam duas saídas para a população com menor qualificação: o 

enfrentamento via fuga para cidades maiores ou a acomodação, conforme fala de 

LM-MA2: 

• “Fui estudar mas, por motivo do destino, eu não pude terminar o meu Ensino 
Fundamental completo. Casei nova. O meu marido morreu matado. Dois meses 
e 14 dias a minha filha mais velha morreu. [...] Mas eu falei: “-Mas é a força do 
destino, Meus Deus. Eu tenho que cumprir a minha sorte.” 

  

 No cômputo geral, percebe-se então que as razões que levaram parte dos 

maranhenses a migrarem para Palmas-TO tem a ver com a busca por melhores 

condições de trabalho, principalmente no caso dos trabalhadores com menor 

escolaridade, o que configura um tipo de ação motivada pela vontade de 

sobrevivência com menor sacrifício: 

• “A gente foi criado trabalhando na roça. Aqueles mais espertos foram ganhando 
o mundo e foram saindo de casa.” (VH-MA5) 
 

• “O modo de viver, trabalhava de roça [...] a gente teve o que comer, nunca faltou 
[...] pelo outro lado era a dificuldade de ter um emprego melhor, ganhar melhor.” 
(VM-MA2) 

 
 Por outro lado, foram citados ao longo deste eixo relatos de maranhenses que 

migraram para Palmas para investirem em imóveis, o que configura um desejo de 

ascensão social por parte destes indivíduos. Estes dois grupos de maranheses 
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apresentaram, portanto, características relacionadas à iniciativa para o trabalho e 

para a ascensão social. 

 Uma das razões apontadas pelos entrevistados que auxiliam na diferenciação 

entre os maranhenses que buscam melhores condições de trabalho e os que 

“perderam a esperança” é a formação na família: 

• “O meu pai deu um exemplo muito bom para a gente, que ele sempre colocou a 
gente para trabalhar na lavoura [...] A minha mãe era uma batalhadora, era uma 
mulher guerreira.” (VM-MA2) 

 
• “Minha mãe é uma guerreira. [...] Ela criou cinco filhos vendendo comida. [...] 

uma vida de lombo, de verdade. Rodando, direto. Rodou o Maranhão para 
Peixoto, de Peixoto para o Maranhão, Marabá.” (VH-MA3) 

 
 Pode-se defender que esta valorização do trabalho na família tenha 

influenciado estes entrevistados no sentido do comprometimento para o trabalho. 

Por outro lado, é razoável conjecturar que condições de vida precárias aliadas à falta 

de valorização do trabalho na família levem a uma orientação dos indivíduos para 

soluções de curto prazo como, por exemplo, a obtenção de renda por meio de 

processos trabalhistas. A orientação para curto prazo relacionada a indivíduos em 

condições de vida precárias também foi associada a indianos das castas mais 

baixas por Brück (1991). 

 

4.1.2 Higiene e Hábitos alimentares 

 Este eixo se constitui de dois PCAs: “Higiene” e “Hábitos Alimentares”. Estes 

PCAs serão estudados a seguir. 

 

4.1.2.1 Higiene (sentido invertido) 

 Este PCA se refere à percepção dos entrevistados sobre os hábitos de 

higiene em si mesmos e nos outros, em termos negativos ou críticos. 

 

4.1.2.1.1 Higiene (sentido invertido): maranhenses 

 Este PCA teve como indicadores: “Higiene com a casa” (sentido invertido); 

“Higiene ao trabalhar na cozinha” (sentido invertido); “Higiene Pessoal” (sentido 

invertido); “Higiene em trabalhos domésticos fora da cozinha” (sentido invertido). 

Estes indicadores receberam relatos de mineiros referindo-se a maranhenses. 

 

Indicador 1: Higiene com a casa (sentido invertido) 
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Incidente Crítico 

• “[...] uma coisa que marcou muito a questão dos maranhenses, que a casa que 
eu comprei moravam maranhenses e eu demorei três meses para eu conseguir 
limpar o quintal da casa, de tanto lixo que tinha. [...] Não sei se foi mera 
coincidência, mas tinha capacete velho, ventilador que não funcionava. Tudo, ao 
invés de jogar no lixo, criou-se um depósito de lixo dentro do quintal.” (EM-MG1) 

 
Indicador 2: Higiene ao trabalhar na cozinha (sentido invertido) 

Incidentes Críticos 

• “[...] [era normal a funcionária maranhense] pegar a colher para experimentar a 
comida e volta a colher para dentro da panela.” (PM-MG1) 

 
• “Por exemplo, [era normal a funcionária maranhense] pegar a água da torneira 

[para fazer arroz] [...] Água da torneira, sem ser água filtrada [...]” (PM-MG1) 
 
• “O ato de entrar, fazer a higienização das mãos, para começar uma atividade na 

cozinha. É como se fosse um capricho aquilo. “-Não tem necessidade, a mão 
está limpa, não encostei em nada.” (EH-MG1) 

 
• “[Era necessário ressaltar a necessidade de] não conversar sobre os alimentos.” 

(EH-MG1) 
 

• “Por exemplo, [ao trabalhar na cozinha, verifica-se] se a pessoa mexe com 
salada, se está fazendo a assepsia correta, se está lavando direito. Tem a 
pessoa que pega um tomate, por exemplo, e a gente ensina que tem que 
colocar no clorito. E, aí, pega, passa debaixo da água e já está picando. Quando 
você vê, já está entregando para o cliente.” (EM-MG1) 
 

• “[...] tinha a questão de higiene no trato com as coisas, com os alimentos e tal.” 
(TH-MG2) 
 

• “Meu marido tinha de estar sempre atento, era meio, sabe, tocado, não prestava 
atenção [...] manipular os alimentos, de fazer as coisas com cuidado, não pode 
isso, não pode aquilo, lavar bem.” (TM-MG1) 

 
Indicador 3: Higiene pessoal (sentido invertido) 

Incidentes Críticos 

• “A gente nota que no vestuário não são muito polidos, não. Sujo, então tem 
essas coisas que destoam também.” (EH-MG1) 
 

• “[...] questão de higiene pessoal também, ela [diarista maranhense] deixava um 
pouquinho a desejar, ela era meio complicada. [...] O que eu tive mais 
dificuldade foi com essa questão de higiene da casa e higiene dela. Que ela 
deixava um pouquinho a desejar. Ela era meio porquinha.” (TH-MG1) 
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• “[...] eu tive várias lá com sérios problemas de higiene pessoal. Tive que orientá-
las, até porque nós vivemos em um lugar extremamente quente e que você, se 
não tiver uma higiene, vai incomodar.” (TH-MG2) 

 
Indicador 4: Higiene em trabalhos domésticos fora da cozinha (sentido 

invertido) 

Incidente Crítico 

• “[...] eu cheguei a parar no médico com alergias, por causa de sabão que ela 
deixava na roupa.” (TH-MG1) 

 

4.1.2.2 Higiene 

 Este PCA se refere à percepção dos entrevistados sobre os hábitos de 

higiene em si mesmos e nos outros em termos positivos. 

 

4.1.2.2.1 Higiene: mineiros 

 Pode-se argumentar com base nos indicadores obtidos para o PCA “Higiene”, 

com sentido invertido em maranhenses, que, para os mineiros, vigora o PCA 

“Higiene”, com sentido não invertido. A razão para esta conjectura é que quando um 

indivíduo observa que um PCA está em vigência no outro isto significa que há um 

PCA correspondente que está sendo utilizado pelo observador para avaliar o outro. 

 No caso do par de PCAs de “Higiene” com sentido invertido e não-invertido, 

houve a formação de um par de PCAs semanticamente opostos. Isto denota que se 

um observador avalia os hábitos de higiene de outrem negativamente, neste 

observador vigem hábitos de higiene considerados por ele próprio como positivos. 

 Os indicadores para este PCA, portanto, foram obtidos junto aos 

entrevistados mineiros referindo-se a maranhenses. Estes indicadores foram:  
Indicador 1: Higiene com a casa; 

Indicador 2: Higiene ao trabalhar na cozinha; 
Indicador 3: Higiene pessoal;  

Indicador 4: Higiene em trabalhos domésticos fora da cozinha. 

 

4.1.2.3 Higiene e Higiene (sentido invertido): comparativo entre mineiros e 

maranhenses 

 No quadro 25 a seguir, são listados os indicadores para este PCA, 

discriminados de acordo com a forma com que apareceram. 
 
Quadro 25. Higiene e Higiene (sentido invertido): comparativo entre mineiros e maranhenses 
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 PCAs 
Higiene (sentido invertido): maranhenses Higiene: mineiros 

In
di

ca
do

re
s 

Higiene com a casa (sentido invertido) - IC 
(1); 

Higiene com a casa - IC (1); 

Higiene ao trabalhar na cozinha (sentido 
invertido) - IC (7); 

Higiene ao trabalhar na cozinha  - IC 
(7); 

Higiene pessoal (sentido invertido) - IC (3); Higiene pessoal - IC (3); 
Higiene em trabalhos domésticos fora da 
cozinha (sentido invertido) - IC (1). 

Higiene em trabalhos domésticos fora 
da cozinha - IC (1). 

Fonte: elaborado pela autora 
 
 A partir da comparação dos indicadores apresentados no quadro anterior, 

pode-se argumentar que existem problemas com a higiene por parte de 

maranhenses. Como contraponto, a empresária EM-MA2 parece ter tido a intenção 

de se diferenciar dos outros maranhenses, ao relatar que, apesar da dificuldade de 

acesso à água, conseguia se limpar de forma meticulosa.  

 Como dado para a etapa de explicação da Análise Qualitativa de Conteúdo 

de Mayring (2000a), encontrou-se que, em 2002, 39,8% das casas maranhenses 

não possuíam banheiros (CHAVES, 2002). Outra informação a respeito de 

saneamento básico foi encontrada em IBGE (2010) na Pesquisa Nacional de 

Saneamento Básico: 91,6% dos municípios de Minas Gerais possuem rede de 

esgotamento sanitário, enquanto somente 6,5% dos municípios maranhenses têm 

esta estrutura. 

 Estes fatos podem levar ao questionamento se a falta de acesso ao 

saneamento teria gerado os padrões de higiene considerados problemáticos por 

empregadores mineiros e maranhenses. Seguem alguns relatos que corroboram 

esta suposição: 

• “Um aspecto importante que eu olho é a questão do lixo. [...] no Maranhão eu 
vejo isso [saneamento básico] como falta, mas não vejo como falta só da 
comunidade maranhense, mas da gestão pública das cidades que não trabalha 
este aspecto.” (EM-MA2) 
 

• “[...] o que eu acho que falta pra eles [maranhenses] [...] é que muitos tiveram 
uma infância muito pobre, eles não sabem usar o lixo. Eles falam “joga isso no 
mato”. Então pra eles pode jogar o lixo em qualquer lugar. [...] Uma pessoa que 
vive lá na roça lá, [...] que não tem um banheiro. Que usa o mato mesmo.” (EM-
MG4) 

 

 Pode-se notar que, nos relatos destas empresárias, há uma preocupação em 

compreender o contexto em que foram geradas as condições problemáticas na mão-

de-obra, de forma que se possa atuar no sentido de aperfeiçoar estas condições. 
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 Outra questão considerada problemática pelos empresários e empregadores 

foi a diferença no modo de preparo dos alimentos. Esta questão será melhor 

explorada no PCA a seguir. 
 

4.1.2.4 Hábitos alimentares diferenciados 

 Neste PCA foram abordadas questões que se referem ao estranhamento em 

relação aos hábitos alimentares diferenciados vigentes em outras culturas. 

 

4.1.2.4.1 Hábitos alimentares diferenciados: maranhenses 

 Este PCA possui os indicadores na forma de Incidentes Críticos, História de 

Vida e relatos sobre Maranhenses no Coletivo a seguir. 

 

Indicador 1: Comida gordurosa 

Incidente Crítico 

• “[...] em falar em comida, assim, muita gordura na comida. [...] A culinária deles é 
muito carregada, muito, muito. [...] tudo o que vai fazer... [...] frita o bife 
banhando, boiando mesmo na gordura, entendeu? [...] são coisas que eu tive 
que trabalhar muito com elas em relação a isso.” (PM-MG1) 
 

• “O tipo de alimentação, a comida que ela fazia, o almoço dela era muito 
gorduroso.” (TH-MG1) 

 
Comentário sobre Maranhenses no Coletivo 

• “Eu conheci o prato, a culinária maranhense na casa de amigos, porque na 
minha casa não tinha, a comida era goiana [devido aos pais da entrevistada 
serem goianos]. [...] [Na culinária maranhense] a carne é frita com bastante 
gordura, então é diferente.” (TM-MA1) 

 

 No quadro 26 a seguir, serão listados os indicadores para o PCA deste item, 

discriminados por tipo de indicador. 
 
Quadro 26. Hábitos Alimentares Diferenciados: maranhenses 
 PCA 

Hábitos Alimentares Diferenciados: maranhenses 
Indicador Comida gordurosa - IC (2); Coletivo (1); 
Fonte: elaborado pela autora. 
 
 Pode-se notar nos indicadores deste PCA que a diferença entre hábitos 

alimentares de mineiros e maranhenses provocou incidentes críticos na interação 

dos indivíduos provenientes dos dois estados, principalmente quando a interação se 

dá na prestação de serviços com alimentação, como em restaurantes e casas de 

família. 
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4.1.3 Eixo Estilos de Gestão de Conflitos 

 O eixo “Estilos de Gestão de Conflitos” foi constituído a partir dos PCAs: 

“Comunicação Direta e Indireta” e “Gestão dos conflitos por meio do confronto e da 

evasão”. Seguem as análises relativas a ambos. 

 

4.1.3.1 Comunicação direta 

 O PCA “Comunicação Direta” se refere à forma de comunicação em que os 

interlocutores dialogam de forma objetiva e diretamente entre si. 

 

4.1.3.1.1 Comunicação Direta: mineiros 

 Este PCA constituiu-se de indicadores construídos a partir de falas de 

maranhenses e um mineiro sobre mineiros. O único indicador deste PCA foi: 
 

Indicador 1: Mineiros dizem o que pensam 

Incidentes Críticos 

• “O mineiro é mais extrovertido. [...] Ele é mais verdadeiro. [...] Ele olha para 
você. Ele pensa e isso ele fala para você: “-Você é assim e pronto.” [...] o 
mineiro despeja logo tudo.” (ICS) (EM-MA2) 

 
• “Quando você lida com outro trabalhador lá da nossa região [Minas Gerais], ele 

se comunica com você, fala: “-Eu gosto disso, não gosto disso.” Questiona.” 
(ICS) (EH-MG1) 
 

• “Parece, assim, que a ordem se você fala: “-Faça isso” Parece que eles 
[maranhenses] entendem meio como ofensa. [...] era uma simples ordem e se 
ela [esposa dele] falou aquilo ali é porque, na verdade, ela [funcionária 
maranhense] não estava fazendo aquilo.” (ICS) (PH-MG2) 

 
• “O mineiro se ele não falar de forma tranquila de forma serena ele vai ser mal 

interpretado. A gente tem o exemplo aqui, de um colega [mineiro] [...] Um outro 
colega nosso que é paraibano se assustou com a voz dele, achou a voz dele 
impositiva. [...] Ele interpretou desta forma porque ele [o colega mineiro] estava 
falando com conhecimento de causa, com propriedade, de um determinado 
ponto de vista contrário ao que o colega tinha colocado. Então quer dizer, a 
contradição, o confronto de idéias é que fez achar que o outro achar que ele 
estava sendo grosseiro.” (EM-MA4) 

 
• “[A empregada maranhense disse:] -Ah, mas o seu [TH-MG2] não sabe falar 

com a gente.”; [O patrão mineiro respondeu:] “-Deus do céu! Eu estou dizendo 
que você não faz direito.” (TH-MG2) 
 

• “Um dos cozinheiros, trabalhou até no [nome de outro restaurante], saiu de lá e 
veio aqui... [...] passou treinando ele dez dias. Com dez dias eu falei, olha o 
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salário que eu te prometi de agora pra frente está valendo. Só que tem coisas 
que você não fez nesses dez dias, que você tem que fazer. [...] no outro dia 
cedo ele entrou na cozinha e a [esposa e sócia do empresário] falou “O que o 
[EH-MG1] te falou a respeito da câmera fria, você não organizou... Não tirou as 
carnes! Como que nós vamos fazer?”. “Eu não sei, a cozinha está entregue, eu 
estou indo embora”. (EH-MG1) 

  

 Pode-se perceber nos relatos anteriores que o modo de comunicação 

empregado pelos mineiros é direto e por vezes assertivo, o que pode ter provocado 

os incidentes críticos apresentados. 

 

4.1.3.2 Comunicação indireta 

 Na vigência deste PCA, procura-se evitar assuntos polêmicos ligados 

diretamente à pessoa entrevistada, mas poderão ser procurados meios indiretos 

para fazer com que a informação chegue ao indivíduo sem que este veja-se, 

indiretamente, prejudicado ou diminuído em sua dignidade. 

 

4.1.3.2.1 Comunicação indireta: maranhenses 

 O PCA “Comunicação Indireta” foi construído a partir de indicadores 

apontados por mineiros e maranhenses sobre maranhenses. Este PCA constituiu-se 

dos indicadores: “Maranhenses não comunicam o que pensam”, “Maranhenses 

baixam os olhos para dissimular”,  “Maranhenses baixam os olhos por insegurança” 

e “Maranhenses baixam os olhos quando se chateiam com ordens dadas”. 

 

Indicador 1: Maranhenses não comunicam o que pensam 

Incidente Crítico 

• “A forma de responder muito com o gesto da cabeça e não usando a palavra. 
(EH-MG1) 
 

• “Usa muito a ponta do queixo. “-Cadê o tal objeto?” Não fala: “-Está ali.” (EH-
MG1) 
 

• “Então, não sai muito da casca, fica ali muito fechado, trabalhando por baixo da 
vista, por baixo do olho.” (EH-MG1) 

 
• “Não dizem, não transmitem, se comunicam muito pouco, passa muito pouca 

informação. [...] Não é fácil, é muito fechado. [...] Dificilmente você sabe o que 
eles estão pensando.” (EH-MG1) 

 
• “Vêem tudo, sabem tudo, trazem aquilo tudo para ele próprio. “-Eu sei o que está 

acontecendo.” (EH-MG1) 



145 
 

 

Comentários sobre Maranhenses no Coletivo 

• “O maranhense fica, assim, te olhando de lado. Te observando, te analisando. 
Ele fala para os outros, mas não fala para você.” (EM-MA2) 

 
• “Maranhense é desconfiado, ele pensa que todo mundo está pensando que ele 

roubou. [...] Ele pensa o tempo todo que estão falando dele. [...] É mania de 
perseguição.” (EM-MA2) 

 

Indicador 2: Maranhenses Baixam os Olhos para Dissimular  

Comentário sobre Maranhenses no Coletivo 

• “Isso de baixar os olhos é no sentido dele não te encarar. [...] ele se camufla. Na 
nossa terra, isso é chamado de ‘sonso’. [...] É no sentido dele esconder quem 
ele verdadeiramente é.” (EM-MA2) 
 

• “Ele [se vê] muito mais corajoso, muito mais perspicaz, muito mais ágil. [...] Mas 
ele quer passar uma outra imagem. [...] Ele quer passar a imagem de bonzinho, 
de submisso, de santinho.” (EM-MA2) 

 
• “[Porque] ele consegue mais espaço. [...] Ele consegue ser mais aceito. Ele 

consegue maiores oportunidades.” (EM-MA2) 
 

Indicador 3: Maranhenses Baixam os Olhos por Insegurança 

Incidente Crítico 

• “O do não olhar no olho eu sei, claro que é a insegurança, [...] que é a ausência 
do confiar em si mesmo por parte. [...] Eu mesmo demorei muito a olhar nos 
olhos das pessoas. [...] Porque se alguém me olhasse eu seria o primeiro a 
abaixar, que é uma demonstração de submissão, de algum modo, que vem da 
insegurança.” (EH-MA2) 

 
Comentário sobre Maranhenses no Coletivo 

• “Ele não te encara porque ele tem vergonha de você. Talvez pela pessoa que 
ele é, pela simplicidade, pelo vestir, pelo falar, pela posição social.” (EM-MA2) 

 
Indicador 4: Maranhenses Baixam os Olhos quando se Chateiam com Ordens 

Recebidas 

Incidente Crítico 

• “Agora, aquele olhar quando o empresário manda o cara: “-Tira aquilo dali.” O 
cara dá uma olhada assim [por baixo]. [...] reflete também uma coisa que o 
maranhense, principalmente o mais humilde tem, que é o descompromisso com 
o trabalho. (EH-MA2) 

 

Indicador 5: Maranhenses entendem ordens recebidas como ofensas 

Incidente Crítico 
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• “Parece, assim, que a ordem se você fala: “-Faça isso” Parece que eles 
[maranhenses] entendem meio como ofensa. [...] era uma simples ordem e se 
ela [esposa dele] falou aquilo ali é porque, na verdade, ela [funcionária 
maranhense] não estava fazendo aquilo. Mas ela não falou em tom de ofensa. 
Mas eles se sentem... Parece se você especificar muito a ordem, eles acham 
que é ofensa.” (PH-MG2) 

 

Comentários sobre Maranhenses no Coletivo 

• “Os maranhenses entendem ordens recebidas e correções como ofensas. [...] 
existe uma dificuldade do maranhense. Mas que eu acredito que está mais 
ligada à origem, à humildade. [...] ele entende como ofensa, mas eu acho que 
está muito mais ligado ao complexo de inferioridade, da colocação do outro [...] 
como se o outro tivesse te diminuindo.” (EM-MA4) 

 

 Ao longo dos relatos pode-se perceber que há diferentes motivações citadas 

por maranhenses para que a comunicação entre eles e com indivíduos de outros 

estados se dê de maneira velada. Os principais apontamentos tratam de fatores 

como insegurança, dissimulação e contrariedade frente a ordens recebidas. 

 

4.1.3.3 Comunicação Direta vs. Comunicação Indireta: comparativo entre mineiros e 

maranhenses 

 No Quadro 27, a seguir, são listados os indicadores para os PCAs 

“Comunicação Direta” e “Comunicação Indireta”. 
 
Quadro 27. Comunicação Direta vs. Comunicação Indireta: comparativo entre mineiros e 
maranhenses 
 PCAs 

Comunicação Direta: mineiros Comunicação indireta: maranhenses 

In
di

ca
do

re
s 

Mineiros dizem o que pensam - IC (6); Maranhenses não comunicam o que pensam - 
IC (5); Coletivo (2); 

 Maranhenses Baixam os Olhos para 
Dissimular - Coletivo (3); 

 Maranhenses Baixam os Olhos por 
Insegurança – IC (1); Coletivo (1); 

 Maranhenses Baixam os Olhos quando se 
Chateiam com Ordens Recebidas - IC (1); 

 Maranhenses entendem ordens recebidas 
como ofensas - IC (1); Coletivo (1). 

Fonte: elaborado pela autora 
 
 Pode-se perceber no quadro 27 que há um contraste entre as formas de 

comunicação de mineiros e maranhenses, sendo provável que ocorram situações de 

conflito entre estes indivíduos. 

 As diferenças no modo de comunicação de mineiros e maranhenses variam 

também de acordo com o nível salarial a que pertencem os entrevistados. A maioria 

dos relatos sobre os entrevistados maranhenses que utilizam comunicação indireta 
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se refere a subordinados maranhenses; no caso dos mineiros, não houve 

predominância de estilo de comunicação de acordo com o nível salarial ou profissão. 

 

4.1.3.4 Alta importância do contexto na comunicação 

 Quando este PCA atua, dá-se mais importância ao contexto em que o diálogo 

está ocorrendo do que propriamente ao conteúdo verbal deste diálogo. 

 

4.1.3.4.1 Alta importância do contexto na comunicação: mineiros 

 Este PCA teve indicadores de maranhenses e um mineiro, sobre mineiros. Os 

indicadores apresentados foram: “Tratamento diferenciado de acordo com o 

contexto”, “Não falar a verdade” e “Mineiro não é sincero”. 

 

Indicador 1: Tratamento diferenciado de acordo com o contexto 

Incidente Crítico 

• “Eu tinha um namorado que era mineiro. No convívio comigo, era um jeito. No 
convívio com a família dele e eu, era de outro. [...] Junto da sociedade e à 
família, eu sentia que ele tinha vergonha de mim.” (EM-MA2) 

 

Indicador 2: Não falar a verdade 

Incidente Crítico 

• “ele [colega de graduação mineiro] veio contando uma história de lá, de Minas 
Gerais. E até de Patos, Patos de Minas. E aí, quando ele chegou aqui, a história 
era falsa. [...] depois de um tempo de convívio, a maioria das pessoas que 
conviviam com ele, ficavam com raiva dele. Porque ele aprontava alguma coisa 
e tudo.” (TH-MA1) 

 

Indicador 3: Mineiro não é sincero 

Incidentes Críticos 

• “[Funcionário] mineiro eu também já tive. [...] O mineiro do jeito que ele acolhe... 
Ele é muito falso, ele sorri para você. [...] Você acha que ele é seu amigo e tudo, 
assim.” (ICS) (EM-MA3) 
 

• “[...] tem algumas pessoas em Minas Gerais, até duas ou três que eu conheci, 
que são completamente o contrário.  [...] Tinha uma pessoa que eu indiquei para 
trabalhar na ONG que eu estava em Salvador. [...] Ele começou a “roubar” 
cursos que eu ia dar. [...] Apareceu um projeto para fazer para uma empresa. [...] 
Eu peguei dois dias e fiz sozinho. Falei para ele: “-O próximo você faz e a gente 
divide.” [...] na hora em que recebeu, ele recebeu sozinho.” (PH-MG1) 

 
 No quadro 28, a seguir, serão analisados os indicadores deste PCA. 
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Quadro 28. Alta importância do contexto na comunicação: mineiros 
 PCAs 

Alta importância do contexto na comunicação: mineiros 

Indicadores 
Tratamento diferenciado de acordo com o contexto – IC (1); 
Não falar a verdade - IC (1); 
Mineiro não é sincero - IC (2). 

Fonte: elaborado pela autora 
 
 A partir dos indicadores constantes no quadro 28, pode-se denotar que os 

mineiros, em suas interações sociais, costumam priorizar o contexto em detrimento 

do conteúdo da comunicação. 

 

4.1.3.5 Gestão dos conflitos por meio do confronto 

 Este PCA foi encontrado tanto para mineiros quanto para maranhenses. 

 

4.1.3.5.1 Gestão dos conflitos por meio do confronto: mineiros 

 Constituiu-se este PCA a partir de relatos de mineiros sobre maranhenses. 

Estes relatos compuseram o único indicador do PCA, listado a seguir: 
 

Indicador 1: Resolver conflitos via confronto 

Incidentes Críticos 

• “Eu tive um funcionário mineiro. Eu tive que demití-lo. [...] Ele não queria se 
submeter. Eles [mineiros] se acham superiores. A maioria das culturas, eles se 
acham superiores aos maranhenses.” (EM-MA3) 

 
• “[...] eu, uma vez, perdi um papel que me deram [no IBGE]. [...] O chefe me 

xingou 15 minutos aos berros. E eu fiquei 15 minutos parado: nem olhar para ele 
eu olhava. [...] Lá em Belo Horizonte.” (TH-MG2) 

 

 Se forem analisados os relatos deste item em conjunto com os do PCA 

“Comunicação Direta” para mineiros, pode-se defender que os mineiros entram em 

confronto predominantemente em situações relacionadas à prescrição de tarefas. 

Nestas situações, as tarefas prescritas que não foram realizadas a contento tiveram 

um retorno na forma de confronto/conflito entre patrão e subordinado. 

 Pode-se impingir, então, que, para os mineiros, há um paralelo entre os PCAs 

“Comunicação Direta”, “Gestão de conflitos pelo Confronto” e “Comprometimento 

com o Trabalho”, principalmente no sentido do indicador “Fazer o trabalho bem feito” 

para este último PCA. 

 

4.1.3.5.2 Gestão dos conflitos por meio do confronto: maranhenses 
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 Este PCA apresentou um único indicador construído com base em relatos de 

maranhenses a respeito de mineiros, maranhenses e outros indivíduos com origem 

não-identificada. Este indicador foi denominado como “Resolver conflitos via 

confronto”. 

 
Indicador 1: Resolver conflitos via confronto 

Incidentes Críticos  
• “Chegou a polícia para derrubar [minha casa] [...] já tinham derrubado todas as 

outras casas [da rua em Palmas-TO]. Eu peguei, subi em uma escada, 
escanchei, assim, naquela viga, toquei o pé na escada. O meu marido correu 
para a chapada para se esconder. [...] falava para o policial lá embaixo: “-Aqui eu 
só saio morta. Pode atirar.” (EM-MA2) 
 

• “Teve uma obra aí, que eu era a única mulher no canteiro, quando eu fui no meu 
banheiro, tinha um banheiro para mim, específico. Quando eu fui no meu 
banheiro, tinha uma colagem de revista pornográfica, uma foto de mulher pelada 
[...] Aí eu chamei o mestre e falei com ele: [...] se acontecer de novo, eu vou 
demitir três aleatoriamente. [...] Aí pronto, aí sossegou, nunca mais [...]” (EM-
MA4) 
 

• “Eu montei um processo, peguei todos os documentos datados, de todos os 
lugares [...] Levei para a [pró-reitora de graduação] [...] e falei: “-Eu quero até 
meio-dia a resposta, porque senão [...] Eu vou não invertido acionar o Ministério 
Público em outra instância.”[...] Em menos de uma hora ela ligou para mim e 
estava tudo liberado. E eu fiz o meu trabalho, apresentei e tirei o meu dez 
merecido.” (GH-MA1) 
 

• “Eu queria criar umas galinhas e ela [vizinha mineira] tinha um cachorro [...] Eu 
cerquei [...] mas o pintinho pequeno passava e o cachorro [...] comia. [...] eu ia lá 
e conversava com ela. “-Não deixa isso acontecer [...] inúmeras vezes falei: “-
Você não vai tomar providência?” [...] eu estava assim meio agoniado, quando 
escutei o pintinho piando, aquela coisa lá, eu sei que o cachorro tinha acabado 
de pegar. E eu juntei uma pedra, mas foi só uma e matei mesmo. Aí fui lá e 
disse. “-Você não tomou providência, eu matei o seu cachorro.” [...] Ela foi 
registrar a queixa na delegacia. [...] ela disse que queria que eu pagasse para 
ela. “-Não, se você me pagar os filhotinhos que ele comeu, você me paga, não 
tem problema não.” Ficou elas por elas [...]” (VH-MA1) 
 

• “Pessoas que tinham atrito pessoal mesmo no ambiente de trabalho... Lá no 
Maranhão isso seria resolvido no tapa [...] Mas isso não quer dizer que depois 
desse tapa as pessoas seriam inimigas. Se estapeavam e depois estava 
resolvida a discussão. [...] talvez pela característica das pessoas [...] que foram 
para lá foram para trabalhar [...] não foram engenheiros para lá, médicos, 
filósofos, não, foi mecânico, foi garimpeiro. [...] pessoa que trabalha 
manualmente [...] tende a ser imediatista.” (EH-MA1) 

 
• “[...] eu me revoltei com ele [marido maranhense] porque um dia ele saiu [...] 

voltou seis dias depois [...] chapado de cachaça. [...] Quando eu chamei para 
conversar, ele me xingou de todos os nomes. Eu tranquei a porta, peguei uma 
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peixeira desse tamanho e coloquei ele na parede. Aí, ele não queria conversar. 
Ele deitou na rede. Eu só cortei o punho da rede e ele caiu no chão. [...] Ele 
tentou subir na parede de ré [...] eu resolvi arrumar a mala e vir embora.” (EM-
MA2) 
 

• “[...] o diretor [do setor em que a entrevistada trabalha] resolveu fazer uma 
reunião: -Vamos lavar a roupa suja [...] Aí, abriu a palavra. Ninguém falava nada 
e eu comecei a falar, comecei a cutucar o povo, a tocar numas feridas. Falei, aí 
ele fez mais um comentário em cima da minha fala e de novo abriu a palavra. 
Ninguém falava nada... [...] eu sou muito autêntica, eu abri o coração, falei, falei.” 
(EM-MA4) 
 

 Ao longo dos incidentes críticos apresentados neste item, foi possível notar 

que os entrevistados maranhenses utilizaram o confronto para resolver conflitos em 

diferentes âmbitos, como o pessoal, o profissional, o acadêmico e nas relações de 

vizinhança. 

 

4.1.3.6 Gestão dos conflitos por meio da evasão 

 Foi interessante notar que, para com este PCA, a evasão foi uma 

característica apresentada apenas por não-empresários maranhenses. Isto pode 

significar que este grupo de profissionais lida com indivíduos de posições 

hierárquicas diferentes por meio da evasão em situações de conflito. 

 

4.1.3.6.1 Gestão dos conflitos por meio da evasão: maranhenses 

 Serão apresentados, a seguir, os indicadores relacionados a este PCA, todos 

constituindo-se de incidentes críticos relatados por maranhenses em relação a 

colegas de trabalho com origem não identificada em dois dos três casos. Os 

indicadores deste PCA foram: “Deixa de Falar o que Pensa”, “Espera Pessoa se 

Acalmar”, “Sai de Perto para Não Brigar”. 

 

Indicador 1: Deixa de Falar o que Pensa  

Incidente Crítico 

• “[...] no outro ambiente [de trabalho] que tinha uma relação mais de decisão 
entre equipe, aí ficava complicado. Às vezes, você tinha que deixar de falar 
alguma coisa para evitar o conflito.” (ICS) (TH-MA4) 

 

Indicador 2: Espera Pessoa se Acalmar  

Incidente Crítico 

• “Eu já tenho esse negócio tipo assim: “-Se você está chateado, deixa quieto.” 
Não mexo muito não. Eu não sou de adular ninguém. “-E aí, o que tem, conta de 
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novo aí.” Não, não, está chateado, eu mesmo por mim deixo lá quietinho: “-Uma 
hora a poeira abaixa e nós vamos conversar.” (ICS) (TH-MA3) 

 
Indicador 3: Sai de Perto para Não Brigar 

Incidente Crítico 

• “Era um padeiro [do Tocantins] que eu trabalhava com ele [...] ele era muito 
estressado, mas [...] mesmo que ele me irritasse eu também saía de perto e, 
graças a Deus, eu nunca cheguei a perder o controle com ele. Mas teve uma 
certa vez que eu discuti com um rapaz, mas, graças a Deus, ficou só de boca 
mesmo, não usamos palavras de baixo calão. Mas que me deu vontade de 
puxar a garganta dele, deu. Porque ele me acusou de uma coisa que eu não 
tinha feito. [...] Quando eu vejo que eu não estou mais aguentando, eu saio de 
perto.” (LH-MA2) 
 

 Pode-se notar que os relatos anteriores provêm de técnicos e de um 

encarregado de limpeza, sugerindo a vigência deste PCA predominantemente para 

os postos de trabalho hierarquicamente mais baixos. 

  

4.1.3.7 Gestão dos conflitos por meio do confronto ou da evasão: comparativo entre 

mineiros e maranhenses 

 No quadro 29, a seguir, serão apresentados os indicadores para o PCA 

“Gestão dos conflitos por meio do confronto ou da evasão”. 
 
Quadro 29. Gestão dos conflitos por meio do confronto ou da evasão: comparativo entre mineiros e 
maranhenses 
 PCAs 

Gestão dos conflitos por 
meio do confronto: 
mineiros 

Gestão dos conflitos por 
meio do confronto: 
maranhenses 

Gestão dos conflitos por 
meio da evasão: 
maranhenses 

In
di

ca
do

re
s Resolver conflitos via 

confronto - IC (2); 
Resolver conflitos via 
confronto - IC (7); 

Deixa de falar o que pensa - 
IC (1); 

  Espera pessoa se acalmar - 
IC (1); 

  Sai de perto para não brigar - 
IC (1). 

Fonte: elaborado pela autora 
 
 Pode-se perceber no quadro 29 que foram desenvolvidas estratégias distintas 

para a evasão por mineiros e maranhenses. Estas estratégias parecem convergir no 

sentido do diálogo para mineiros e da evasão concreta para maranhenses. 

 O PCA “Gestão dos conflitos por meio da evasão” foi empregado somente por 

não-empresários maranhenses. Isto pode significar que existem tendências distintas 

de comportamento associadas a posições hierárquicas diferentes. 
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4.1.4 Vida em comunidade 

 O Eixo “Vida em Comunidade” foi constituído por relatos de mineiros sobre 

mineiros quanto de mineiros e maranhenses em relação a maranhenses. A principal 

diferença observada nas formas de “Vida em Comunidade” foi nos nas maneiras de 

confraternização utilizadas por mineiros e maranhenses. A principal semelhança foi 

observada no indicador “Saber da vida de todo mundo”, presente nos grupos 

oriundos dos dois estados. 

 

4.1.4.1 Vida em comunidade: maranhenses 

 Este PCA apresentou indicadores de maranhenses sobre eles mesmos. Os 

relatos foram agrupados em torno dos indicadores: “Envolvimento com a 

Comunidade do Bairro”; “Saber da Vida de Todo Mundo”; “Participação nas festas 

da comunidade”. 

 

Indicador 1: Envolvimento com a Comunidade do Bairro 

Extratos de Trajetória de Vida 

• “[...] trouxemos muitos amigos para morar aqui. [...] Não tenho casa, tenho um 
barraco [...] Com o trabalho do meu esposo, conseguimos arranjar casa para 48 
pessoas que moravam nas áreas da chácara.” (LM-MA2) 
 

• “Tenho bons vizinhos, muita gente me conhece no bairro, me trata bem, como 
gente, eu trato a todos muito bem também.” (VH-MA1) 

 
• “[...] quando eu tinha essa bicicleta, eu fui ser presidente da associação do 

bairro. [...] eu consegui para a quadra asfalto. [...] a primeira coisa que eu 
consegui foi a água [...] eu consegui a energia, consegui a linha telefônica.” (EM-
MA2) 
 

• “Eu vou lá [em Balsas, interior do Maranhão] sempre [...] Pelo menos, duas 
vezes por ano, a gente [ela e o marido] passa, nem que seja uma semana lá 
com a família. [...] a própria cidade também busca promover encontros para 
resgatar a história, para matar a saudade [...] principalmente em julho [...]” (EM-
MA4) 
 

• “Ele [Advogado maranhense e amigo da família] junta lá os amigos dele, manda 
vir um boi para fazer churrasco. Aí [...] vai dar discurso [...] para dar exemplo 
para os meninos lá da nossa região estudar. [...] Chega e pega na mão de todo 
mundo, aqueles que trabalharam mais ele na roça [...] abraçando o povo.” (VH-
MA5) 

  

Comentário sobre Maranhenses no Coletivo 

• “[...] aqui em Palmas, por exemplo, os bairros que são povoados por 
maranhenses, você vê que existe uma vida de bairro.” (PH-MA1) 
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Indicador 2: Saber da Vida de Todo Mundo 

Extratos de Trajetória de Vida 

• “O que mais eu me lembro de quando eu era criança até hoje, que é a mesma 
coisa, é que o povo gosta muito de conversar sentado ali nas portas, todo o 
mundo sabe da vida de todo o mundo [em Lago da Pedra, a 4 horas de São 
Luís]. Tudo o que acontece, todo o mundo sabe.” (TM-MA3) 

 

Comentário sobre Maranhenses no Coletivo 

• “[...] o maranhense, essa fofoca, esse equívoco de comportamento, de moral, 
que eles brilham o olho. Eles se empolgam, eles se perpetuam nessa coisa de 
saber da vida do outro e de cuidar da vida do outro. (EM-MA2) 

 

Incidente Crítico 

• [...] eu voltei [...] e sentei [na praça da igreja] com o trio parada dura da fofoca da 
época. [...] elas ficaram até três horas. Elas não tinham sono. E quando eu 
levantei para ir embora, ela disse: “-Você já vai?”; “-Não. Vou ficar para o café da 
manhã.” (EM-MA2) 

 

Indicador 3: Participação nas festas da comunidade 

Comentário sobre Maranhenses no Coletivo  

• “[Cidade natal do entrevistado, no interior] É uma cidade que tem muita cultura, 
em questão de Carnaval, Festa Junina também [...] Eu gosto muito desse tipo de 
festa, há um grande movimento nesses períodos [...] O pessoal gosta muito de 
Carnaval, reggae também.” (VH-MA4) 
 

• “Quando eu falo festeiro é porque lá [no Maranhão] tem uma questão cultural 
muito forte em relação à festa mesmo. Essa questão do São João de lá é bem 
forte [...] Durante o ano inteiro, se tiver festa, eles estão comemorando.” (VM-
MA1) 
 

• “[...] eu acredito que as pessoas gostam muito de se divertir lá [cidade do interior 
do Maranhão]. [...] qualquer colher que batesse no prato, a pessoa já estava 
dançando. [...] as pessoas fazem festa com pouquíssima coisa [...]” (TM-MA1) 
 

• “O maranhense se anima fácil demais, aonde a gente não encontra razões para 
festejar, para ele é a maior alegria do mundo, é muito espontânea, interior [...] 
Ele se alegra nas situações mais inóspitas de diversão. [...] A gente vê que eles 
não tem estrutura nenhuma para se sentirem felizes, no entanto a aglomeração 
é muito grande. Eles fazem grandes deslocamentos para se divertir.” (EM-MA2) 

 

Extrato de Trajetória de Vida 

• “[...] tinha uma na minha época, que eu morava lá, que a gente já esperava o 
ano inteiro por essa festa, que era a Agropecuária. [...] as pessoas compravam 
bota, chapéu, camisa xadrez e ia todo o mundo vestido a caráter. E era a cidade 
inteira, então era uma festa bem popular. Iam tanto as pessoas mais pobres e as 
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pessoas muito ricas. As pessoas se misturavam muito naquele ambiente.” (TM-
MA1) 

 

Incidente Crítico 

• “[Eu] curtia a vida: dançava, dançava Bumba Meu Boi que é a dança de boi, 
folclórica.” (LM-MA2) 

 

 Ao longo dos relatos anteriores, as formas mais frequentes de participação da 

vida em comunidade pelos maranhenses foram o envolvimento em questões de 

bairro e a participação em confraternizações locais. No item a seguir, serão 

apresentadas as características do fator “Vida em Comunidade” citadas por 

mineiros. 

 

4.1.4.2 Vida em comunidade: mineiros 

 Os indicadores para este PCA foram apontados por mineiros em relação a 

seus conterrâneos. Os indicadores foram: “Festas com os Vizinhos”; “Reunião de 

Vizinhos para Conversas na Calçada”; “Saber da vida de todo mundo”. 

 
Indicador 1: Festas com os Vizinhos 

Extrato de Trajetória de Vida 

• “[...] a gente fazia churrasco na rua, na porta da casa de um [em Belo Horizonte-
MG]. Natal [...] Todos iam para uma casa [...] Tinha os catadores de lixo e os 
lixeiros que passavam, a gente fazia Natal para eles. [...] era engraçado, que 
todo mundo que passava do bairro falava que a nossa rua, o nosso quarteirão, 
era o quarteirão da festa.” (TM-MG1) 

 
Indicador 2: Reunião de Vizinhos para Conversas na Calçada 

Incidente Crítico 

• “O pessoal senta na calçada, vai bater papo nos fins de tarde [em Corinto-MG]. 
Às vezes a gente ficava até tarde da noite conversando o que passou durante o 
dia, o que passou durante a semana. [...] a minha mulher fazia algo que comer à 
noite e tinha uma das vizinhas lá, 22h00 ela gritava: “-[esposa do entrevistado], 
estou fazendo uma sopa para você.” (EH-MG3) 

 
Indicador 3: Saber da vida de todo mundo  

Comentário sobre Mineiros no Coletivo 

• “[...] outra questão que além de ser do interior de Minas, eu ainda vivi em uma 
cidade pequena [Viçosa-MG], aonde as pessoas se conheciam, mas de apontar 
as pessoas mesmo. [...] muito fuxico na cidade [...] Quem está grávida, quem 
virou homossexual  [...] eu ouvi ainda quando eu era criança, que [...] os 
estudantes não eram pessoas para as pessoas da cidade se relacionarem. Que 
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eram pessoas que vinham de fora, que bebiam muito, que usavam drogas e que 
a gente não podia se relacionar com esse tipo de pessoa.” (PM-MG1) 

 

 A principal diferença dos mineiros, em termos dos indicadores deste PCA, em 

relação aos maranhenses foi que eles organizam festas em conjunto com a 

vizinhança, em vez de participarem de festas locais como as citadas pelos 

entrevistados maranhenses. 

 No item a seguir serão comparados os indicadores para este PCA 

apresentados por mineiros e maranhenses. 

 

4.1.4.3 Vida em comunidade: comparativo entre mineiros e maranhenses 

 No quadro 30 a seguir são listados os indicadores para o PCA “Vida em 

comunidade”, com indicadores para mineiros e maranhenses. 
 
Quadro 30. Vida em comunidade: comparativo entre mineiros e maranhenses 
 PCAs 

Vida em comunidade: maranhenses Vida em comunidade: mineiros 

In
di

ca
do

re
s Envolvimento com a Comunidade do 

Bairro - HV (5); Coletivo (1); 
Reunião de Vizinhos para Conversas na 
Calçada - IC (1); 

Saber da Vida de Todo Mundo - HV (1); 
Coletivo (1); 

Saber da vida de todo mundo - Coletivo 
(1); 

Participação nas festas da comunidade - 
Coletivo (4); HV (1); IC (1); 

Festas com os Vizinhos - HV (1). 

Fonte: elaborado pela autora 
 
 Percebe-se, em relação ao que foi desenvolvido, uma relação entre as formas 

de participação na vida em comunidade por parte de mineiros e maranhenses. Os 

grupos dos dois estados apresentaram o indicador “Saber da vida de todo mundo”. 

Por outro lado, enquanto maranhenses se preocupam em conseguir melhores 

condições de vida para a própria comunidade, os mineiros vivenciam seu espaço em 

comunidade em conversas na calçada, por exemplo. 

 

4.1.5 Ética e Solidariedade 

 Dentro do eixo Ética e Solidariedade foram enquadrados os PCAs: 

“Honestidade” e “Solidariedade”. 
 
Quadro 31. Síntese eixo Ética e Solidariedade 
PCAs  Mineiros Maranhenses 
Honestidade X X 
Solidariedade X X 
Fonte: dados da pesquisa 
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 Pode-se perceber que ambos os PCAs foram apresentados com relação aos 

indivíduos dos dois estados. No entanto, serão notadas maneiras diferentes de 

atuação destes PCAs para com mineiros e maranhenses ao longo deste eixo. 

 

4.1.5.1 Honestidade 

 Este PCA se refere à preocupação com retidão no comportamento por parte 

de mineiros e maranhenses. 

 

4.1.5.1.1 Honestidade: mineiros 

 Este PCA apresentou indicadores apontados por entrevistados maranhenses 

e mineiros sobre mineiros. Os indicadores apresentados foram: “Admitir Próprios 

Erros”; “Ter palavra”; “Ser honesto com dinheiro público”. 

 
Indicador 1: Admitir Próprios Erros 

Comentário sobre Mineiros no Coletivo 

• “Quando ele [o mineiro] erra, ele sempre fala: “-Opa, fui eu.” Ele não deixa a 
culpa cair nos colegas”. (EH-MG3) 
 

 
Indicador 2: Ter palavra 

Comentário sobre mineiros no Coletivo 

• “Com relação ao mineiro, uma coisa que eu achei muito interessante foi o perfil 
da promessa. Quando ele diz assim, levando para esse lado associando um 
com outro. Quando ele diz assim: Eu prometo isso aqui, estou combinando isso 
daqui com você. A palavra dele cessou, eu posso confiar. Pelo menos eu não 
tive nenhum problema do lado deles.” (EM-MA2) 

 

Extrato de Trajetória de Vida 
• “[O pai dele] falava o seguinte, que o homem tem que ter palavra, que a palavra 

valia mais do que qualquer documento que possa existir, que a palavra não volta 
atrás, o documento você consegue reverter. Então, isso foi o meu tipo de vida 
desde que eu me entendi por gente.” (EH-MG3) 

 
Incidente Crítico 
• “Mas o que eu noto é isso: é esse rigor, essa coisa de palavra. Que eu via muito 

em Minas Gerais a questão da palavra [...] dificilmente uma pessoa faz um 
compromisso sem ter a segurança de poder cumprir. [...] Aqui, não. [...] Eles 
[prestadores de serviço em Palmas-TO] até se prejudicam a si próprios porque 
você não contrata mais. Eu decidi, agora, de último: eu prefiro não fazer mais 
negócios aqui. [...] Quase todas as vezes que eu fui fazer negócios eu tive 
problema.” (TH-MG2) 

 



157 
 

Indicador 3: Ser honesto com dinheiro público 

Incidente Crítico 

• “O cara [amigo mineiro] que tem que cuidar de um orçamento gigantesco da 
[Organização X], extremamente honesto, só queria que as coisas acontecessem 
da melhor maneira possível.” (EH-MA2) 

 

 Analisando os indicadores, pode-se defender que nos entrevistados mineiros 

existe uma preocupação em se comportarem de forma honesta. Pode-se questionar 

a partir das falas dos entrevistados mineiros se a preocupação com a retidão no 

comportamento advém de um alto nível de internalização de regras; no entanto, a 

investigação sobre esta internalização foge ao escopo deste trabalho. 

 No item a seguir, serão analisados relatos sobre o PCA Honestidade, com 

menção aos maranhenses. 

 

4.1.5.1.2 Honestidade: maranhenses 

 Foram apresentados para este PCA indicadores de maranhenses sobre eles 

mesmos. Os indicadores apontados foram: “Não tolerar roubo”; “Admitir Próprios 

Erros”; “Procura pagar o justo pelo trabalho”. 

 
Indicador 1: Não tolerar roubo 

Incidentes Críticos 

• “A desonestidade teve dois exemplos. [...] alguém, por acaso viu ele [funcionário 
maranhense da fábrica de laticínios] pegando e colocando [o produto da 
empresa] na motinha dele que ficava no fundo. [...] isso se repetiu e repetiu em 
quantidade significativa. [...] [O] outro [piauiense] que a gente teve lá, deixou um 
prejuízo [...] Aí, começou alguns clientes pararem de pagar. [...] eu falei: “-Liga 
para fulano e pergunta se ele pagou.” [...]“-Não, está tudo pago.” [...] a gente 
começou a ligar para os outros também. “-Não, está pago.” [...] eu comecei a 
segurar os pagamentos dele, não paguei, até que ficou um débito ainda de três 
mil e poucos reais.” (EM-MA4) 

 

Extrato de Trajetória de Vida 

• “Eu acho que como herança dela [a mãe] [...] a questão da ética moral, mas no 
sentido de você jamais pegar o que é do outro.” (EM-MA2) 

 
Indicador 2: Admitir Próprios Erros 

Extrato de Trajetória de Vida 

• “[...] os meus pais [...] sempre nos mostraram o que é certo [...] Se você estiver 
errado, abaixe a cabeça e peça desculpa. Se você estiver com a sua razão, vá 
em frente.” (LH-MA2) 
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Indicador 3: Procura pagar o justo pelo trabalho 

Incidente Crítico 

• “A gente alugou uma casa, que estava fechada há algum tempo [...] estava 
coberta de mato, o terreno todo dela [...] um rapaz da lá prefeitura falou assim: “- 
Ah, tem um rapaz ali que limpa.” [...] “- Ah, que eu queria que você limpasse ali a 
casa e tal.” “- E quanto é que você vai me cobrar?”. “- O quanto o senhor me der 
está bom [...] Acho que uns R$ 10,00 está bom, não é?” Aqui em Palmas, por 
exemplo, você paga [...] entre R$ 60,00 e R$ 80,00. [...] eu, meio que com a 
consciência pesada, acabei acho que pagando R$ 30,00 [...]” (EH-MA1) 

 

 No item a seguir, será estabelecida uma comparação para o PCA 

“Honestidade” em termos dos indicadores apresentados por mineiros e 

maranhenses. 

 

4.1.5.1.3 Honestidade: comparativo entre mineiros e maranhenses 

 Pode-se perceber que há indicadores de honestidade por parte de mineiros e 

maranhenses. No entanto, foram apresentados mais relatos no sentido deste PCA 

por mineiros, conforme quadro 32 a seguir.   
 
Quadro 32. Honestidade: comparativo entre mineiros e maranhenses 
 PCAs 

Honestidade: mineiros Honestidade: maranhenses 

Indicadores 

Ser honesto com dinheiro público – IC (1); Não tolerar roubo - IC (1), HV (1); 
Admitir Próprios Erros - Coletivo (2); Admitir Próprios Erros - HV (1); 
Ter palavra - Coletivo (1), HV (1), IC (1); Procurar pagar o justo pelo trabalho – IC 

(1). 
Fonte: elaborado pela autora 
 

 Pode-se argumentar que o PCA “Honestidade” se refere ao cumprimento de 

regras morais internalizadas. No PCA “Solidariedade”, analisado no item a seguir, 

pode-se defender que há uma transcendência do aspecto do cumprimento de regras 

para o sentido da empatia com o outro, conforme ocorre nos estágios da Teoria do 

Desenvolvimento Moral de Kohlberg (1958). 

 

4.1.5.2 Solidariedade 

 O PCA “Solidariedade” apresentou indicadores tanto para mineiros quanto 

para maranhenses. Os maranhenses parecem ter como prerrogativa o auxílio a 

conterrâneos, devido a uma vivência coletiva de situações de escassez. No caso 

dos mineiros, estes indicadores se referiram predominantemente ao auxílio de 

amigos e funcionários. 
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4.1.5.2.1 Solidariedade: maranhenses 

 O PCA “Solidariedade” configurou-se de acordo com indicadores 

apresentados por maranhenses a respeito de seus conterrâneos. Os indicadores 

apresentados foram: “Solidariedade para com amigos”, “Solidariedade para com a 

comunidade”, “Solidariedade entre Membros da Família”, “Solidariedade com 

conterrâneos”, “Solidariedade com funcionários”, “Solidariedade mesmo que o outro 

esteja fingindo estar necessitado”. 

 
Indicador 1: Solidariedade com amigos 

Extrato de Trajetória de Vida 

• “Essa questão da mulher engravidar ou da mulher fazer sexo antes do 
casamento: eu era criança e eu percebi isso nela [a mãe] com os conselhos que 
eu a via dar para as amigas dela. E a acolhida que ela dava quando isso 
acontecia.” (EM-MA2) 

 

Incidentes Críticos 

• “[...] o [chefe dele jornalista] falou assim: “- [...] o [EH-MA2] é um profissional 
conhecido [...] Apesar de ele não ser formado em jornalismo.” E o [amigo dono 
de construtora e maranhense] entendeu aquilo como se estivesse me ‘ferindo’, 
porque tinha um público e nem todo mundo sabia que eu não era formado. [...] E 
ele era o cara seguinte que ia falar. [...] [O amigo maranhense disse:] “- Olha, eu 
queria falar aqui que não importa esse negócio de faculdade. O [EH-MA2] é um 
grande jornalista.” (EH-MA2) 

 

• “[...] eu conheci um rapaz chamado [nome do amigo], e nós estudávamos juntos, 
e ele foi vítima de paralisia infantil. [...] Eu ficava com tanta raiva quando as 
pessoas chamavam ele de aleijado, que aquilo ali estava mexendo comigo. [...] 
eu só saía da escola junto com ele, levava ele até em casa. [...] só para não ver 
ninguém provocar com ele.” (LH-MA2) 

 
Indicador 2: Solidariedade com a comunidade 

Extrato de Trajetória de Vida 

• “Eu lembro quando eu era criança, um dos hábitos da minha mãe comigo era me 
levar para o hospital para fazer visita. Meu programa de domingo ou de sábado 
era visitar doente no hospital.” (EM-MA2) 
 

• “[...] o bairro que eu morava [em Imperatriz-MA] era muito pobre. Então assim, 
de a pessoa não ter geladeira em casa. E lá em casa, a gente sempre teve um 
pouco mais de coisa [...] a minha mãe sempre fez as coisas e dividia [...]” (TM-
MA1) 
 

• “Se a gente vai e leva muita coisa [...] para todo vizinho que vem visitar e eles 
dão um pouquinho. Essa questão da solidariedade é muito forte [...]” (EM-MA2) 
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Comentário sobre Maranhenses no Coletivo 

• “[...] é assim uma rotina do maranhense. Ele não vai na sua casa, mas se você 
adoece ali está ele para te ajudar, lhe servir, te ajudar.” (EM-MA2) 

 
Indicador 3: Solidariedade entre Membros da Família 

Extrato de Trajetória de Vida 

• “[...] ela [prima da entrevistada] foi a Fortaleza comprar roupa para vender. Aí ela 
voltou para começar a vender, só que ela era muito tímida, ela tinha vergonha 
de ir na casa das pessoas vender e chamava uma prima para ir com ela.” (TM-
MA3) 

 

Indicador 4: Solidariedade com conterrâneos 

Incidente Crítico 

• “[...] quando eu cheguei eles [os maranhenses] já estavam lá [no bairro em que 
ia morar], também. [...] [Eles disseram:] “-Olha, chegou mais um amigo, 
companheiro.” (LM-MA1) 
 

• “Quando chegou uma maranhense, a primeira vez que me viu, já foi falando 
assim: [...] “-Minha filha, tu é da onde? Tu é maranhense, né?”, “-Sim, sou.”, “-
Qual região?” Eu falei. Aí, ela falou da onde é que era [sic] [...] Aí, ela falou: “-
Filha, vamos embora lá para casa?”, “-Vamos.” Me ofereceu café, me ofereceu 
almoço. Falou [...] “-Você não quer tomar café?”, “-Não senhora.”, “-Olha, minha 
filha, quando você quiser vir aqui, as portas estão abertas para você. Pode 
trazer os nossos conterrâneos que eu quero conhecer.” (LM-MA2) 

 
Indicador 5: Solidariedade com funcionários 

Incidente Crítico 

• A empresária EM-MA4 relatou em termos de História de Vida os benefícios 
que provê para seu caseiro maranhense e a família dele: “[...] a gente paga 
salário, com carteira assinada, eles têm casa, energia e água.” 

 
Indicador 6: Solidariedade mesmo que o outro esteja fingindo estar 

necessitado 

Incidente Crítico  

• “[...] tinha um senhor lá que se fez de cego e pediu ajuda. O meu pai deu o 
dinheiro que tinha naquele momento. [...] no final da tarde, a gente pegou o 
ônibus e estava o cego na cadeira da frente do ônibus, olhando o relógio. [...] O 
meu pai só falou o seguinte para mim: “-Eu não me arrependo da ajuda que dei, 
mas se ele fez de mau uso, é um problema dele.” (GH-MA1) 

 

 Tem-se como conjectura que a vivência de situações de escassez gera 

diferentes consequências em nível individual e coletivo. Em alguns indivíduos, esta 

vivência pode gerar um maior individualismo; em outros, uma maior motivação para 
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comportamentos solidários. Pode-se defender que a solidariedade demonstrada 

pelos maranhenses tem relação com a vivência de situações de escassez como as 

apresentadas a seguir: 

• “Um certo dia, assim, depois de uma semana de tentar arrumar emprego, que eu 
não consegui, eu estava na porta da quitinete, do quartinho e ela [mãe do 
entrevistado] apareceu na porta. Aí entrou, abriu a geladeira, só tinha duas 
jarras de água vazias.” (VH-MA3) 
 

• Em outra situação, este mesmo entrevistado (VH-MA3) relatou uma vivência em 

que morou num prédio invadido em Marabá-PA: 

“[...] o INSS entrou em um acordo com o governo e deram um pedaço de chão 
próximo à aldeia dos índios. A gente foi todo o mundo para lá, fizemos uns 
barraquinhos. [...] era debaixo de uma lona preta, choveu e a gente dormiu 
debaixo d’água. [...] Tinha uma última rua que dava acesso a tipo um 
precipíciozinho, onde o pessoal fazia as necessidades. [...] Aí, o nosso 
bairrozinho ali, o nosso povoado era conhecido como isso, ou rua da bosta.” 

 
• “Chegando aqui no Aureny III [...] Não tinha água, nós não tínhamos energia. 

Dormíamos no relento, porque não deu para cobrir o barraco.” (LM-MA2) 
 

• “[...] eu morava dentro de um fusca. Eu dormia dentro de um fusca, cozinha 
debaixo de um pequizeiro. Eu lavava roupa no riacho, que, hoje, o Brejo 
Comprido que passa ali na Teotônio Segurado [em Palmas-TO].” (EM-MA2) 
 

 No caso dos maranhenses, pode-se argumentar que as vivências de 

escassez funcionaram como prováveis motivadoras de comportamentos solidários. 

A questão da solidariedade entre conterrâneos, por sua vez, parece provir de uma 

percepção de que esta vivência de escassez no Maranhão seja um fenômeno 

coletivo, conforme relato a seguir: 

• “[...] a gente tem a maior pena do mundo de jogar alimento fora. É uma coisa da 
nossa cultura, não sei se pelos nossos ancestrais, pela carência do alimento 
[grifo nosso]. Mas é uma coisa que a gente tem assim eu até diria, uma 
obsessão. Eu crio galinha no meu quintal [...] ao invés de eu jogar o grão de 
arroz da mesa no lixo eu jogo para a galinha [...] as pessoas têm muito alimento 
em casa e a sobra deste alimento, vai para o animal. [...] você não vê resto de 
comida no lixo do Maranhão, apodrecendo.” (EM-MA2) 

 
 No item a seguir serão apresentados os indicadores para solidariedade em 

mineiros. Pode-se perceber neles que há uma predominância de um viés 

assistencial, isto é, o auxílio devido a uma percepção de superioridade dos mineiros 

em relação aos auxiliados em termos de condições de vida. 
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4.1.5.2.2 Solidariedade: mineiros 

 No caso deste PCA, os indicadores foram apresentados por mineiros e 

maranhenses em relação a mineiros. Os indicadores foram: “Solidariedade para com 

a comunidade”, “Solidariedade para com conterrâneos”, “Solidariedade para com 

Funcionários”, “Solidariedade para com o colega de trabalho” e “Solidariedade com 

quem não pode pagar”. 

 

Indicador 1: Solidariedade com a comunidade 

Incidente Crítico 

• A técnica TM-MA3 disse conviver com um casal de amigos mineiros na igreja 
em que frequenta e apresentou o relato a seguir: “[...] a gente convive muito [...] 
na igreja, ele [amigo mineiro] é muito envolvido, gosta de ajudar.”  

 

Indicador 2: Solidariedade com conterrâneos 

Extrato de Trajetória de Vida 

• “[...] eu tenho alguns amigos de infância, que você vai passar 10, 15, 20 anos 
sem ver a pessoa, se precisou dela, ela vai fazer uma questão danada de te 
ajudar. E se você não pedir ajuda, ela fica chateada. É aquela coisa assim: se 
eu for a Belo Horizonte e ficar em um hotel, algumas pessoas ficarem sabendo, 
elas vão ficar chateadas.” (PH-MG1) 

 

Incidente Crítico 

• “[No] processo administrativo, quem fez a minha defesa foi um amigo de Minas 
Gerais [...] Entendeu? Faz questão de ajudar [...]” (PH-MG1) 

 

Indicador 3: Solidariedade com Funcionários 

Incidentes Críticos 

• A técnica TM-MG1 relatou que ela e o marido hospedaram um funcionário 

maranhense antes de uma mudança dele para São Paulo: 

“[...] ele morou uns tempos lá em casa com a gente, que ele estava apertado, foi 
quando eles resolveram ir para São Paulo, a esposa dele foi na frente [...] aí meu 
marido falou “-Não, fica com a gente para você não pagar aluguel só para você e 
tal.” [...] ele dormiu com a gente uns tempos, uns meses, dois, três meses [...]” 

 
• “[...] quando eu saí do meu emprego lá, eu fiquei sem ter para onde, foi quando 

eu conheci eles [casal de patrões mineiros]. Então, eles sem me conhecerem 
[...] me colocaram dentro da casa deles [...]” (LM-MA1) 
 

• “[O chefe] Levava, também, cesta básica para a gente, que trabalhava lá. Teve 
alguém que saiu lá na firma também ganha.” (LH-MA1) 
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Indicador 4: Solidariedade com colega de trabalho 

Incidente Crítico 

• “Foram três críticas [numa reunião] [...] fui ao banheiro, chorei [...] Aí o [colega 
mineiro] [...] ficou muito preocupado com isso. Ele ficou o tempo inteiro, depois, 
pedindo desculpa. Eu falei: “-Não companheiro, você foi muito educado na 
crítica. É lógico que três me criticando [...] é lógico que eu vou me sensibilizar. 
Mas é normal, a gente sobrevive [...]” (EM-MA4) 

 
Indicador 5: Solidariedade com quem não pode pagar 

Incidentes Críticos 

• “O seu Mineiro me marcou muito [...] Às vezes, eu ia pagar R$ 30,00, eu só 
pagava R$ 25,00: [...] Não tem nada, não. Deixe isso para depois.” Às vezes, ia 
pagar uma conta lá, às vezes eu pagava e ele falava assim: “-Não, moço, toma 
um refrigerantezinho aí, uma Pepsi.” (VH-MA5) 

 

• “[...] ele [fornecedor mineiro] eu acho que, para mim, é uma pessoa muito boa 
[...] Falo para ele: “-Olha, não posso pagar tudo. Você aceita o que eu tenho?”, “-
Sim. Pode me dar quanto?” Aí, ele me entende e eu entendo ele.” (LM-MA2) 

 

 A comparação entre as diferentes formas de solidariedade de mineiros e 

maranhenses será realizada no item a seguir. 

  

4.1.5.2.3 Solidariedade: comparativo entre mineiros e maranhenses 

 Um comparativo entre as formas de solidariedade presentes no 

comportamento de mineiros e maranhenses é realizado no quadro 33 a seguir. 
 
Quadro 33. Solidariedade: comparação entre maranhenses e mineiros 
 PCAs 

Solidariedade: maranhenses Solidariedade: mineiros 

In
di

ca
do

re
s 

Solidariedade com amigos - HV (1); IC (2); Solidariedade com colega de trabalho - IC 
(1); 

Solidariedade com a comunidade - HV (3); 
Coletivo (1); Solidariedade com a comunidade - IC (1); 

Solidariedade entre membros da família - HV 
(1);  

Solidariedade com conterrâneos - IC (2); Solidariedade com conterrâneos - HV (1); IC 
(1); 

Solidariedade com funcionários - IC (1); Solidariedade com Funcionários - IC (3); 
Solidariedade mesmo que o outro esteja 
fingindo estar necessitado - IC (1); 

Solidariedade com quem não pode pagar - IC 
(2). 

Fonte: elaborado pela autora 
 
 Pode-se perceber a partir do quadro anterior que há diversas formas de 

manifestação do PCA “Solidariedade” para indivíduos tanto mineiros quanto 

maranhenses. No caso dos maranhenses, pode-se argumentar que as situações de 

escassez, moderadas ou extremas vivenciadas pelos entrevistados maranhenses, 
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contribuem para o reforço dos relacionamentos de forma que haja suporte mútuo 

entre os membros da família e da comunidade. 

 No caso dos mineiros, a solidariedade possui aspectos relacionados à divisão 

de recursos, sejam eles a própria casa, produtos comercializados ou cestas básicas, 

como visto no item anterior. 

 

4.2 Implicações para a gestão 

 Neste item é apresentada uma síntese das implicações para a gestão 

encontradas ao longo das 9 entrevistas com empresários/gestores maranhenses e 

10 com empresários/gestores mineiros. 
 

4.2.1 Implicações para a gestão: mineiros 

 Ao longo das entrevistas com empresários mineiros, foram encontradas 

ocorrências e suas respectivas implicações para a gestão. Estes pares são descritos 

no quadro 34, a seguir. 
 
Quadro 34. Empresários mineiros: Eixos, PCAs e Implicações para a Gestão 
Eixos PCAs Implicações para a gestão 

Sobrevivência e 
Ascensão 
Social -14; 

Comprometimento com o 
trabalho (sentido invertido) 
– 10; 

Contratação de funcionários excedentes – 2; 
Demissão – 3; 
Ação preventiva de acompanhamento – 1; 
Supervisão – 2; 
Compensação salarial – 1; 
Construção de relacionamento significativo com 
funcionário – 1; 

Disposição para crescer na 
vida (sentido invertido) – 3; 

Treinamento – 2; 
Orientação de funcionária em nível individual – 1; 
Aperfeiçoamento do processo de seleção de 
pessoal – 1; 

Disposição para crescer na 
vida – 1; 

Salários mais altos que a média de mercado como 
forma de fidelização – 1; 

Higiene e 
Hábitos 
Alimentares – 6; 

Higiene (sentido invertido) 
– 3; 

Treinamento – 2; 
Adoção de uniforme – 1; 

Hábitos alimentares 
diferenciados – 3; 

Treinamento – 2; 
Orientação de funcionária em nível individual – 1; 

Ética e 
solidariedade – 
3; 

Honestidade – 3; 
Cumprimento estrito das leis trabalhistas – 2; 

Punição preventiva de acordo com a lei – 1. 

Fonte: elaborado pela autora 
 
 No quadro anterior, pode-se notar que o eixo com maior número de 

implicações foi Sobrevivência e Ascensão Social, com 14 relatos associados. Para 

este eixo, as implicações com maior número de relatos foram: Demissão (3 relatos); 

Contratação de funcionários excedentes (2 relatos), Treinamento (2 relatos) e 

Supervisão (2 relatos). Isto quer dizer geração de custos principalmente nas áreas 

de Gestão de Pessoas, Políticas de Recursos Humanos e Supervisão. 



165 
 

 O PCA deste eixo com maior número de implicações para a gestão foi 

Comprometimento com o trabalho no sentido invertido, com 10 implicações. O PCA 

deste eixo Disposição para crescer na vida (sentido não-invertido) também gerou 

custos, devido ao pagamento de salários maiores que a média de mercado com 

objetivo de fidelizar funcionários. 

 Analisando agora as formas em que apareceram as implicações para a 

gestão, pode-se notar que estas foram principalmente em termos de Políticas de 

Recursos Humanos, Práticas de Gestão de Pessoas e Processos de Controle dentro 

da organização. Pode-se argumentar que os dois primeiros tipos de implicação se 

alinham com as práticas propostas a partir da Escola de Relações Humanas e da 

Gestão Comportamental. O último tipo, por sua vez, apresenta alinhamento com a 

Abordagem Processual, dentro das Escolas Contemporâneas de Gestão. 

 Defende-se, com base no quadro 34, que estas implicações, apesar de 

gerarem custos no curto prazo, significam um ganho na qualificação do pessoal no 

longo prazo. Como forma de minimizar a rotatividade, otimizando o aproveitamento 

da mão-de-obra melhor qualificada, foram relatadas práticas como remuneração 

maior que a média de mercado e construção de relações significativas com 

funcionários. 

 

4.2.2 Implicações para a gestão: maranhenses 

 Ao longo das entrevistas com empresários maranhenses, foram encontradas 

ocorrências e suas respectivas implicações para a gestão. Estes pares são descritos 

no quadro 35, a seguir. 
 
Quadro 35. Empresários maranhenses: Eixos, PCAs e Implicações para a gestão 
Eixos PCAs Implicações para gestão 

Estilos de Gestão de Conflitos – 
6; 

Gestão dos conflitos por meio 
do confronto – 3; 

Demissão coletiva – 2; 
Demissão individual – 1; 

Comunicação indireta – 3; 

Diálogo – 1; 
Demissão individual – 1; 
Momentos informais para 
diálogo – 1; 

Sobrevivência e Ascensão 
Social – 5; 

Comprometimento com o 
trabalho (sentido invertido) – 5; 

Desempenha funções dos 
funcionários ausentes – 2; 
Apresentou provas em defesa – 
1; 
Controle de qualidade de 
serviços prestados – 1; 
Treinamento – 1; 

Ética e Solidariedade – 3; Honestidade (sentido invertido) 
– 3; 

Aperfeiçoamento de processos 
de controle – 1; 
Incluir antecedentes criminais 
no processo de seleção – 1; 
Punição (Empresária) vs. 
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Diálogo (Sócio/Marido) – 1; 

Vida em comunidade – 2; Vida em Comunidade – 2; Demissão coletiva -1; 
Demissão individual – 1; 

Higiene e Hábitos Alimentares 
– 1; Higiene (sentido invertido) – 1; 

Elogio como reforço a 
comportamentos desejáveis em 
termos de higiene, ao invés de 
punição a comportamentos 
indesejáveis – 1. 

Fonte: elaborado pela autora 
 
 No quadro anterior, pode-se notar que os eixos com maior número de 

implicações foram Estilos de Gestão de Conflitos e Sobrevivência e Ascensão 

Social, com 6 e 5 relatos respectivamente. Para estes eixos, as implicações com 

maior número de relatos foram Demissão (4 relatos), Diálogo (2 relatos) e 

Desempenho de funções pelos empresários no lugar dos funcionários ausentes (2 

relatos). Para os empresários maranhenses, isto quer dizer geração de custos 

principalmente nas áreas de Gestão de Pessoas, Relações de Trabalho e Bem-estar 

do empregador. 

 O PCA destes eixos com maior número de implicações para a gestão foi 

Comprometimento com o trabalho no sentido invertido, com 5 implicações. Os dois 

relatos de empregadores desempenhando funções de funcionários ausentes estão 

associados a este PCA. Isto significa que estes empresários consomem parte de 

seu tempo como gestores em tarefas operacionais dos funcionários. 

 Analisando agora as formas em que apareceram as implicações para a 

gestão, pode-se notar que estas foram principalmente em termos de Práticas de 

Gestão de Pessoas (6 relatos), Relações de Trabalho, Controle e Bem-Estar dos 

Empregadores (3 relatos cada). A implicação com maior número de relatos foi a 

demissão, relatada por 5 empresários. 

 As implicações em termos de Práticas de Gestão de Pessoas, Relações de 

Trabalho e Bem-Estar dos Empregadores podem ser alinhadas às práticas 

concebidas pelas escolas de Relações Humanas e Gestão Comportamental. As de 

Controle, por sua vez, podem ser encaixadas na linha da Gestão Processual.  

 Pode-se argumentar que estas demissões geram custos com gestão de 

pessoas no curto prazo sem ganho na qualificação do pessoal a longo prazo. Outras 

consequências das demissões foram o desempenho das tarefas dos funcionários 

pelos empregadores e em um dos casos a resposta a processos trabalhistas. Como 

forma de minimizar o número de demissões, foram citadas a ênfase no diálogo com 

funcionários e o aperfeiçoamento dos processos de controle. 
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4.2.3 Implicações para a gestão: comparativo entre mineiros e maranhenses 

 Como pontos em comum, os fatos que mais geraram implicações para a 

gestão tinham correspondência com PCAs associados ao eixo Sobrevivência e 

Ascensão Social. Esta correspondência pode dar pistas de que as práticas na linha 

de Gestão Comportamental devam se guiar, no caso destes dois grupos, por 

recompensas materiais e enriquecimento do trabalho, em termos das tarefas 

realizadas. 

 Em termos das implicações para a gestão, foram citadas pelos empresários 

dos dois estados práticas de diálogo, o que gera fidelização dos funcionários e 

minimização dos custos com demissões. Este tipo de prática também se alinha com 

as propagadas pelas escolas de Gestão Comportamental. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Neste capítulo serão analisados os PCAs obtidos à luz da literatura sobre 

PCAs, Axiomas Sociais, Valores Culturais e textos sobre Minas Gerais e Maranhão. 

Foram realizadas aqui as etapas de Explicação e Estruturação propostas por 

Mayring (2000a, 2000b). 

 

5.1 Semelhanças entre os PCAs e eixos encontrados na tese com os PCAs e 

categorias de PCAs da literatura 

 Neste item, os PCAs e eixos encontrados na tese foram comparados aos 

PCAs e categorias da literatura da área, conforme quadro 36, configurando o 

processo de Estruturação (Mayring, op. cit). Em seguida, tentou-se compreender as 

razões para que os entrevistados apresentassem estes PCAs à luz de textos sobre 

Minas Gerais e Maranhão, constituindo a fase de Explicação proposta por Mayring 

(op. cit). 

 No quadro 36, a seguir, foram relacionados as categorias propostas por Fink 

(2012) com os eixos e PCAs encontrados nesta tese. 
 
Quadro 36. Categorias de Fink (2012), Eixos e PCAs 
Categorias Fink 
(2012) 

Eixos construídos na 
tese 

PCAs de Minas 
Gerais e Maranhão 

Origem dos 
indivíduos 

Lealdade vs. 
Orientação para 
desempenho 

Sobrevivência e 
Ascensão Social 

Disposição para 
crescer na vida 

Minas Gerais, 
Maranhão 

Disposição para 
crescer na vida 
(sentido invertido) 

Maranhão 

Comprometimento com 
o trabalho 

Minas Gerais, 
Maranhão 

Ética e Solidariedade Solidariedade Maranhão, Minas 
Gerais 

Estilos de gestão de 
conflito (estilos de 
crítica) 

Estilos de Gestão de 
Conflitos 

Gestão dos conflitos 
por meio do confronto 

Maranhão, Minas 
Gerais 

Gestão dos conflitos 
por meio da evasão 

Maranhão 

Padrões/estilos de 
comunicação 

Estilos de Gestão de 
Conflitos 

Comunicação direta Minas Gerais 
Comunicação indireta Maranhão 

Separação entre vida 
privada e negócios 

Vida em comunidade Vida em comunidade Maranhão, Minas 
Gerais 

Sobrevivência e 
Ascensão Social 

Comprometimento com 
o trabalho 

Minas Gerais, 
Maranhão 

Comprometimento com 
o trabalho (sentido 
invertido) 

Maranhão 

Adoção e obediência 
a regras 

Ética e Solidariedade Honestidade Minas Gerais, 
Maranhão 

Higiene e Hábitos 
alimentares 

Higiene (sentido 
invertido) 

Maranhão 

Hábitos alimentares 
diferenciados 

Maranhão 

Fonte: elaborado pela autora 
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 Ao se comparar as categorias de Fink (2012) com os eixos construídos neste 

trabalho, percebeu-se que algumas categorias do autor não encontraram 

correspondentes: Comportamento em relação ao tempo; Transferência de 

conhecimento e integração. A primeira destas se refere à maneira como indivíduos 

lidam com o tempo em seus contextos culturais, p. ex., se seguem planejamentos, 

se chegam atrasados ou pontualmente, etc. A segunda categoria, de acordo com o 

autor, tem o sentido de revelar se as relações são hierarquizadas ou igualitárias 

(dimensão integração) e se o conhecimento é divulgado abertamente ou não 

(dimensão Transferência de Conhecimento). 

 O fato de ambas as categorias não figurarem relacionadas aos eixos deste 

trabalho pode significar que estes aspectos não foram considerados relevantes 

pelos indivíduos de Minas Gerais e Maranhão. 

 No quadro 37, a seguir, são comparados os PCAs da literatura com os 

encontrados neste trabalho para mineiros e maranhenses, constituindo-se como 

outra fase das etapas de explicação e estruturação de Mayring (op. cit). 
 
Quadro 37. PCAs da literatura vs. PCAs de mineiros e maranhenses 
PCAs da 
literatura 

Países Referências Ano PCAs (Minas 
Gerais e 
Maranhão) 

Estados 
de 
Origem 
dos 
Indivíduo
s 

Comunicaçã
o direta 

África do Sul; 
Áustria; 
Alemanha 

Markowsky e Thomas 
Sugitani 
Thomas 
Brück; 
Brück e Kainzbauer;  
Horváth e Meierewert; 
Thomas 
Thomas 
Meierewert e Horváth-Topcu; 
Thomas;  
Mayer e Bonness 
Thomas;  
Fink, Neyer, Kölling 
Thomas 

1995 
1996 
1996 
2000 
2000 
1999 
1999 
2000 
2001 
2001 
2003 
2005 
2005 

Comunicação 
direta 

Minas 
Gerais 

Comunicaçã
o indireta 

África do Sul; 
Alemanha 
Oriental;  
Ásia Oriental; 
Áustria; China, 
Eslováquia; 
Hungria; Irã; 
Japão; 
Polônia; 
Portugal; 
República 
Tcheca; 

Rieger; 
Sugitani 
Thomas 
Brück e Kainzbauer; 
Horváth e Meierewert 
Rothlauf;  
Schroll-Machl e Wiskoski;  
Brück 
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl;  
Thomas 
Feichtinger et al;  

1992 
1996 
1996 
2000 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 

Comunicação 
indireta 

Maranhão 
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Rússia Fink et al.;  
Meierewert; 
Liang e Kammhuber 
Mayer e Bonness 
Dunkel e Meierewert 
Gorges 
Schroll-Machl 
Fink, Neyer e Kölling 
Duarte 

2001 
1999 
2003 
2003 
2004 
2005 
2005 
2007 
2008 

Confrontar, 
entrar em 
conflitos 
abertamente 

Alemanha, 
Alemanha 
Ocidental 

Brück; 
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl;  
Fink et al.;  
Schroll-Machl e Nový 

2000 
2000 
2000 
2001 
2008 

Gestão dos 
conflitos por 
meio do 
confronto 

Maranhão
, Minas 
Gerais 

Evitar 
conflitos 

Áustria, 
Extremo 
Oriente, 
China, Irã, 
República 
Tcheca 

Thomas 
Thomas 
Brück 
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl;  
Thomas 
Fink et al.; 
Liang e Kammhuber 
Guan 
Gorges 
Schroll-Machl 
Schroll-Machl e Nový 

1996 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2003 
2004 
2005 
2005 
2008 

Gestão dos 
conflitos por 
meio da evasão 

Maranhão 

Contornar as 
regras/estrut
uras 

Áustria, Brasil, 
Hungria, Irã 
República 
Tcheca, 
Rússia 

Brück e Kainzbauer; 
Horváth e Meierewert; 
Brück 
Schroll-Machl 
Thomas 
Meierewert e Horváth-Topcu;  
Yoosefi e Thomas; 
Gorges 
Topcu 
Duarte 
Zavarzina 

2000 
1999 
2000 
2000 
2000 
2001 
2003 
2005 
2005 
2008 
2010 

Higiene (sentido 
invertido); 
Hábitos 
alimentares 
diferenciados; 
Comprometimen
to com o 
trabalho (sentido 
invertido) 

Maranhão 

Diferenciaçã
o de 
distância 
 

Alemanha, 
Alemanha 
Ocidental, 
Áustria, 
Polônia,  
Portugal, 
República 
Tcheca 
 

Thomas 
Schroll-Machl; 
Schroll-Machl e Wiskoski;  
Thomas 
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl;  
Thomas 
Fink et al.;  
Thomas;  
Dunkel e Meierewert 
Thomas;  
Duarte 

1996 
1996b 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2004 
2005 
2008 

Vida em 
comunidade 

Minas 
Gerais 

Minimização 
de Distância 

África do Sul, 
Brasil, EUA, 
Rússia 

Thomas 
Thomas 
Thomas 
Feichtinger 
Thomas 
Mayer e Bonness 
Duarte 
Zavarzina 

1991 
1996 
1999 
2000 
2000 
2003 
2008 
2010 

Vida em 
comunidade 

Maranhão 

Fatalismo Rússia Litschev;  
Сергеева;  
Kosov 
Zavarzina 

2001 
2006 
2007 
2010 

Disposição para 
crescer na vida 
(sentido 
invertido) 

Maranhão 

Orientação Alemanha, Brück 1991 Disposição para Minas 
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para 
realização 
material e 
bens 
duráveis 

EUA, Europa 
protestante 

Brück 
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Schroll-Machl 

2000 
2000 
2000 

crescer na vida Gerais, 
Maranhão 

Orientação 
para regras 

Alemanha; 
Alemanha 
Ocidental; 
Alemanha 
Oriental; 
Áustria, 
Portugal 
 

Rieger;  
Markowsky e Thomas 
Thomas 
Brück; 
Schroll-Machl 
Brück e Kainzbauer;  
Horváth e Meierewert 
Schroll-Machl e Wiskoski;  
Thomas 
Fink, Schroll-Machl e Nový 
Feichtinger 
Schroll-Machl;  
Thomas 
Fink et al.;  
Meierewert e Horváth-Topcu;  
Thomas;  
Thomas;  
Topcu 
Duarte 
Schroll-Machl e Nový; 
Vinter e Qvist 

1992 
1995 
1996 
2000 
1996b 
2000 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2001 
2001 
2001 
2005 
2005 
2008 
2008 
2009 

Honestidade Minas 
Gerais, 
Maranhão 

Orientação 
para 
relacioname
nto /pessoas 
e construção 
da confiança 

África do Sul; 
Ásia Oriental; 
Áustria, 
Bósnia-
Herzegovina, 
Brasil, China, 
Egito, 
Eslováquia, 
Espanha, 
Hungria,  
Irã, Polônia, 
República 
Tcheca, 
Rússia 

Thomas 
Thomas 
Wenzhong e Grove 
Harnisch 
Thomas 
Schroll-Machl; 
Horváth e Meierewert; 
Schroll-Machl e Wiskoski;  
Thomas 
Brück 
Fink, Nový e Schroll-Machl 
Kuhla 
Schroll-Machl;  
Thomas 
Meierewert;  
Feichtinger et al;  
Fink et al.;  
Meierewert e Horváth-Topcu;  
Liang e Kammhuber 
Mayer e Bonness 
Yoosefi e Thomas;  
Dunkel e Meierewert 
Fink e Meierewert;  
Guan 
Gorges 
Schroll-Machl 
Topcu 
Duarte 
Schroll-Machl e Nový 
Hirt e Imamovic 
Zavarzina 

1990 
1991 
1991 
1996 
1996 
1996b 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
1999 
2001 
2001 
2001 
2003 
2003 
2003 
2004 
2004 
2004 
2005 
2005 
2005 
2008 
2008 
2009 
2010 

Solidariedade Maranhão
, Minas 
Gerais 

Orientação 
para solução 
de 

Alemanha 
Suécia 

Thomas 
Uudam 

1999 
2008 

Comprometimen
to com o 
trabalho 

Minas 
Gerais, 
Maranhão 
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problemas/ 
tarefas 
Fonte: elaborado pela autora 
 

 Com base nos quadros anteriores, serão analisadas a seguir as categorias e 

PCAs da literatura que apresentaram correspondências com eixos de PCAs de 

mineiros e maranhenses. Esta forma de análise foi escolhida, devido à semelhança, 

em termos de PCAs, de Minas Gerais com a Alemanha e do Maranhão com países 

do Leste Europeu e do Oriente. Estas semelhanças serão explicitadas a seguir. 

 A categoria Lealdade vs. Orientação para Desempenho apresentou 

similaridade com os eixos Sobrevivência e Ascensão Social e Ética e Solidariedade. 

A partir dos PCAs associados a cada eixo deste trabalho, pode-se argumentar que o 

pólo Lealdade tem mais afinidade com o eixo “Ética e Solidariedade”, assim como o 

pólo Orientação para Desempenho tem com o eixo Sobrevivência e Ascensão 

Social. 

 Como os eixos foram construídos a partir de PCAs de brasileiros, é provável 

que haja uma certa mistura entre os pólos desta categoria, em termos de PCAs que 

regem o comportamento, devido à nossa tendência enquanto brasileiros a resolver 

problemas de trabalho, burocracia, etc. via relacionamentos, conforme aponta 

DaMatta (1984, pp. 11-12): “Sei que sou brasileiro porque sei que não existe jamais 

um “não” diante de situações formais e que todas admitem um “jeitinho” pela relação 

pessoal e pela amizade”. 

 Barbosa (2005, pp. 16, 54), por sua vez, define este jeitinho como: 
O jeitinho é um mecanismo que transforma indivíduos em pessoas, 
escorando-se em um discurso de igualdade entre os seres humanos e na 
capacidade de eles se colocarem no lugar dos outros [no que se refere a 
resolver problemas]. [...] Essa postura está alicerçada em uma visão de 
mundo em que a ênfase da sociedade é colocada nas relações que se 
estabelecem entre pessoas, mais do que em qualquer outra. 

 
 Por outro lado, esta orientação para relacionamentos pode ter ênfase também 

em aspectos negativos, como aponta Holanda (1936). Este autor coloca como 

característica do Homem Cordial brasileiro a ação condizente com seus 

sentimentos, conforme trecho a seguir (p. 205): 
Essa cordialidade, estranha, por um lado, a todo formalismo e 
convencionalismo social, não abrange, por outro, apenas e 
obrigatoriamente, sentimentos positivos e de concórdia. A inimizade bem 
pode ser tão cordial como a amizade, nisto que uma e outra nascem do 
coração, procedem, assim, da esfera do íntimo, do familiar, do privado. 
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 Este trecho de Holanda (op. cit) sobre a cordialidade em brasileiros pode 

auxiliar na compreensão das razões por que tanto mineiros quanto maranhenses 

apresentaram o PCA Gestão de conflitos por meio do confronto.  

 Por outro lado, os entrevistados maranhenses predominantemente em nível 

hierárquico mais próximo da base apresentaram o PCA “Gestão de conflitos por 

meio da evasão”. Este curvar-se às situações pode ser ilustrado por meio do 

romance “O cortiço”, de Azevedo (2004). Neste romance, os moradores do cortiço 

vão sendo influenciados pelo meio em que vivem, corroborando a visão determinista 

do autor a respeito dos indivíduos. Um exemplo extremo é o da escrava fugida e 

amante do dono do cortiço (Bertoleza), que se mata para não ser capturada e levada 

de volta ao cativeiro. 

 Outra obra que demonstra este PCA é “A morte de Ivan Illich” de Tolstoy 

(2008). No contexto da obra, o personagem principal vive um estado terminal de 

doença. Todos os membros da família lidam então com a situação como se ela não 

estivesse ocorrendo.  

 Esta semelhança entre duas situações contadas em obras literárias de 

escritores do Maranhão e da Rússia, respectivamente, corrobora a vigência do PCA 

nestes dois contextos culturais distintos (Maranhão e países eslavos), de acordo 

com nosso estudo e com a literatura da área (Thomas, 1996; Thomas, 1999; Brück, 

2000; Fink, Schroll-Machl e Nový, 2000; Schroll-Machl, 2000; Thomas, 2000; Fink et 

al., 2001; Liang e Kammhuber, 2003; Guan, 2004; Gorges, 2005; Schroll-Machl, 

2005; Schroll-Machl e Nový, 2008) 

 É importante enfatizar que os dois estilos de gestão do conflito (por evasão e 

por confronto) se apresentaram, tanto como integrantes da categoria “Estilos de 

gestão de conflito” de Fink (2012), quanto do eixo “Estilos de Gestão de Conflitos”, 

construído neste trabalho. 

 Colocando em foco a categoria “Padrões/estilos de comunicação” de Fink 

(2012), tem-se que esta se relacionou com o eixo “Estilos de Gestão de Conflitos” 

construído neste trabalho por meio dos PCAs Comunicação Direta, apresentado por 

mineiros e Comunicação Indireta, apresentado por maranhenses.  

 O contraste entre estilos de comunicação no contato entre mineiros e 

maranhenses pode também ser notado numa entrevista realizada por Thomas 

(2003b), que é alemão, com um gestor chinês. Nesta entrevista, Thomas (op. cit) 

procura questionar de maneira direta o gestor chinês a respeito de incidentes 

críticos. Este gestor, por sua vez, não responde de maneira alguma a estes 
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questionamentos, pois isto poderia revelar, em sua opinião, a própria incapacidade 

em lidar com alemães, ou ainda uma falta de polidez em relação aos conterrâneos 

do entrevistador. 

 Trocando o foco para a categoria Separação entre vida privada e negócios, 

percebeu-se uma relação com os eixos Vida em Comunidade e Sobrevivência e 

Ascensão Social. Foi notável, no entanto, que os PCAs Vida em Comunidade e 

Comprometimento com o Trabalho tenham sido apresentados tanto por mineiros 

quanto por maranhenses. Por outro lado, o PCA Comprometimento com o trabalho 

em sentido invertido foi apresentado somente por maranhenses. 

 Uma explicação possível para esta distinção entre os indivíduos 

comprometidos com o trabalho, tanto mineiros, quanto maranhenses em relação aos 

não-comprometidos foi delineada por Holanda (1936, p. 44): 
O indivíduo do tipo trabalhador só atribuirá valor moral positivo às ações 
que sente ânimo de praticar e, inversamente, terá por imorais e detestáveis 
as qualidades próprias do aventureiro - audácia, imprevidência, 
irresponsabilidade, instabilidade, vagabundagem - tudo, enfim, quanto se 
relacione com a concepção espaçosa [grifo do autor] do mundo, 
característica desse tipo. 
Por outro lado, as energias e esforços que se dirigem a uma recompensa 
imediata são enaltecidos pelos aventureiros; as energias que visam à 
estabilidade, à paz, à segurança pessoal e os esforços sem perspectiva de 
rápido proveito material passam, ao contrário, por viciosos e desprezíveis 
para eles. Nada lhes parece mais estúpido e mesquinho do que o ideal do 
trabalhador. 

 

 Pode-se inferir a partir da diferenciação de Holanda (op. cit) entre brasileiros 

“aventureiros” e “trabalhadores”, que há mineiros e maranhenses enquadráveis 

nesta última categoria, condenando, por sua vez, os brasileiros denominados 

“aventureiros”, no caso, ao menos parte dos maranhenses, de acordo com dados da 

pesquisa. 

 Analisando a categoria “Adoção e obediência a regras”, encontrou-se que 

esta se relacionou aos eixos “Ética e solidariedade” e “Higiene e hábitos 

alimentares”. Dentro do eixo “Ética e solidariedade”, por sua vez, o PCA 

Honestidade referiu-se a indivíduos tanto de Minas Gerais quanto do Maranhão, o 

que pode levar a crer que este PCA possa ter vigência em outros estados 

brasileiros. 

 Por outro lado, os PCAs Higiente (com sentido invertido) e Hábitos 

Alimentares Diferenciados foram apresentados somente por maranhenses. Uma 

possível explicação pode ser encontrada no relato do capítulo anterior, em que uma 
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proprietária mineira de restaurante a respeito das condições de higiene precárias 

dos maranhenses antes de migrarem para Palmas. 

 No item a seguir, serão analisadas as semelhanças entre os PCAs 

encontrados junto aos mineiros e maranhenses com Valores Culturais presentes na 

literatura. 

 

5.2 Semelhanças entre PCAs de mineiros e maranhenses e Valores Culturais 

 Neste item serão comparados os PCAs encontrados neste trabalho com as 

dimensões pertinentes à literatura da área Valores Culturais, conforme quadro 38 a 

seguir. 
Quadro 38. Semelhanças entre PCAs de mineiros e maranhenses e Valores Culturais 

PCAs encontrados na tese Estado de Origem dos 
Indivíduos Valores culturais Referências 

Comprometimento com o 
trabalho 

Minas Gerais e 
Maranhão Cultura Específica 

Trompenaars e 
Hampsden-
Turner (1993) 

Comprometimento com o 
trabalho (sentido invertido) Maranhão Cultura Difusa 

Trompenaars e 
Hampsden-
Turner (1993) 

Comunicação direta 
Minas Gerais Mensagens rápidas Hall and Hall 

(1990) 

Minas Gerais Baixa Importância do 
Contexto  

Hall and Hall 
(1990) 

Comunicação indireta 
Maranhão Mensagens lentas Hall and Hall 

(1990) 

Maranhão Alta Importância do 
Contexto 

Hall and Hall 
(1990) 

Disposição para crescer na 
vida 

Minas Gerais e 
Maranhão 

Orientação do tempo: 
Futuro;  

Kluckhohn e 
Strodtbeck 
(1961) 

Minas Gerais e 
Maranhão 

Orientação da 
atividade: Fazer;  

Kluckhohn e 
Strodtbeck 
(1961) 

Minas Gerais e 
Maranhão; 
 

Orientação para o 
futuro 

Hall and Hall 
(1990) 

Minas Gerais e 
Maranhão 

Orientação para 
desempenho;  

House et al 
(2002)  

Minas Gerais e 
Maranhão Orientação para futuro;  House et al 

(2002)  
Minas Gerais e 
Maranhão 

Autonomia (intelectual 
e afetiva) Schwartz (1999) 

Minas Gerais e 
Maranhão Masculinidade  

Hofstede (2001) 
e Hofstede et al 
(2010b) 

Minas Gerais e 
Maranhão 

Orientação para Longo 
Prazo;  

Hofstede (2001) 
e Hofstede et al 
(2010b) 

Minas Gerais e 
Maranhão Restrição 

Hofstede (2001) 
e Hofstede et al 
(2010b) 

Minas Gerais e 
Maranhão Status por Realização  

Trompenaars e 
Hampsden-
Turner (1993) 
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Disposição para crescer na 
vida (sentido invertido) 
 

Maranhão 
Orientação da relação 
homem-natureza: 
Submissão  

Kluckhohn e 
Strodtbeck 
(1961) 

Maranhão Orientação para o 
passado 

Hall and Hall 
(1990) 

Maranhão Conservação Schwartz (1999) 

Maranhão Orientação para Curto 
Prazo 

Hofstede (2001) 
e Hofstede et al 
(2010b) 

Maranhão Indulgência 
Hofstede (2001) 
e Hofstede et al 
(2010b) 

Gestão dos conflitos por 
meio do confronto 
 

Minas Gerais e 
Maranhão Assertividade;  House et al 

(2002)  
Minas Gerais e 
Maranhão 
 

Masculinidade 
Hofstede (2001) 
e Hofstede et al 
(2010b) 

Minas Gerais e 
Maranhão 
 
 

Demonstração de 
emoções de forma 
afetiva 

Trompenaars e 
Hampsden-
Turner (1993) 

Gestão dos conflitos por 
meio da evasão 
 

Maranhão Orientação humana  House et al 
(2002)  

Maranhão Feminilidade 
Hofstede (2001) 
e Hofstede et al 
(2010b) 

Maranhão Neutro 
Trompenaars e 
Hampsden-
Turner (1993) 

Honestidade 

Minas Gerais e 
Maranhão Aversão à Incerteza; House et al 

(2002)  

Minas Gerais e 
Maranhão Aversão à Incerteza 

Hofstede (2001) 
e Hofstede et al 
(2010b) 

Solidariedade 

Minas Gerais e 
Maranhão Orientação humana House et al 

(2002) 
Minas Gerais e 
Maranhão Coletivismo intra-grupal House et al 

(2002) 

Minas Gerais e 
Maranhão Coletivismo 

Hofstede (2001) 
e Hofstede et al 
(2010b) 

Minas Gerais e 
Maranhão Coletivismo 

Trompenaars e 
Hampsden-
Turner (1993) 

Minas Gerais e 
Maranhão Universalismo  

Trompenaars e 
Hampsden-
Turner (1993) 

Vida em comunidade 

Minas Gerais e 
Maranhão Individualismo 

Hofstede (2001) 
e Hofstede et al 
(2010b) 

Minas Gerais e 
Maranhão Territorialidade Hall and Hall 

(1990) 
Fonte: elaborado a partir de Fink, Neyer e Kölling (2007). 
 
 Com base no quadro 38, serão analisadas as semelhanças citadas nos 

parágrafos a seguir. 

 O PCA Comprometimento com o trabalho, por exemplo, apresentou 

correspondência com o Valor Cultural “Cultura Específica”, presente na teoria de 
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Trompenaars e Hampsden-Turner (1993). Para este autor, em culturas especificas, 

segregam-se os relacionamentos profissionais de outros aspectos da vida. Esta 

segregação propicia, por exemplo, que funcionários realizem somente tarefas 

relativas ao trabalho no âmbito da empresa. 

 O PCA Comprometimento com o trabalho (sentido invertido), por sua vez, 

apresentou correspondência com o Valor “Cultura Difusa”, citado pelo mesmo 

teórico, em que há uma tendência a misturar aspectos cotidianos como vida pública 

e vida privada, ou trabalho e vida pessoal. 
 Para o PCA Comunicação Direta, por outro lado, foram encontradas 

semelhanças com dois valores culturais propostos por Hall e Hall (1990): 

Mensagens Rápidas e Baixa Importância do Contexto. Os autores (p. 5) apontam 

como exemplos de mensagens rápidas as contidas em chamadas de matérias num 

jornal, as histórias em quadrinhos, obras em prosa, comunicados, propagandas e 

comerciais de televisão. De maneira complementar, Hall e Hall (1990, p. 8) apontam 

que numa comunicação de baixo contexto, “o conteúdo da informação está contido 

em seu código explicito”. 

 Analisando estas duas características em conjunto relacionadas ao PCA 

Comunicação Direta apresentado por mineiros, pode-se caracterizar o estilo de 

comunicação destes entrevistados como constituindo-se de mensagens curtas com 

conteúdo explícito. Comparando os mineiros a indivíduos de outros contextos 

culturais, pode-se argumentar com base em Hall e Hall (1990) que há uma 

semelhança destes brasileiros com alemães, suíços e escandinavos, devido ao 

estilo de comunicação adotado por estes grupos. 
 Em contrapartida, para o PCA Comunicação Indireta, apresentado por 

maranhenses neste trabalho, é possível apontar correspondências com os valores 

Mensagens Lentas e Alta Importância do Contexto de Hall e Hall (op. cit). Os autores 

apontam, como exemplos de mensagens lentas, os poemas, livros, artes em geral e 

documentários. Por outro lado, “em uma comunicação de alto contexto, a maior 

parte da informação está contida no emissor, enquanto muito pouco está codificado 

explicitamente na parte transmitida da mensagem.” (p. 8) 

 Como estes estilos de comunicação são predominantemente utilizados por 

japoneses, árabes e povos mediterrâneos, e plausível defender-se analogamente 

que maranhenses sejam parecidos com eles, devido à semelhança em seus 

respectivos estilos de comunicação. 
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 No que se refere ao PCA Disposição para crescer na vida, encontrado 

tanto para mineiros quanto para maranhenses, houve correspondências com valores 

culturais propostos por diversos teóricos: Orientação do Tempo para o futuro e da 

Atividade para o fazer (Kluckhohn e Strodtbeck, 1961); Orientação para o futuro (Hall 

e Hall, 1990); Orientação para desempenho e Orientação para o futuro (House et al, 

2002); Autonomia intelectual e afetiva (Schwartz, 1999); Masculinidade, Orientação 

para Longo Prazo, (Hofstede, 2001); Restrição (Hofstede et al, 2010); Status por 

Realização (Trompenaars e Hampsden-Turner, 1993). 

 Considerando as teorias precedentes separadas por afinidade entre 

dimensões culturais, pode-se argumentar que o sentido do PCA Disposição para 

crescer na vida se relaciona a diversos valores culturais da literatura por várias 

razões: 

• A Orientação para o futuro (Kluckhohn e Strodtbeck, 1961; Hall e Hall, 1990; 

House et al, 2002) ou para Longo Prazo (Hofstede, 2001), assim como a 

Orientação para o fazer (Kluckhohn e Strodtbeck, 1961), para desempenho 

(House et al, 2002) e o Status obtido por realização (Trompenaars e Hampsden-

Turner, 1993) impelem os indivíduos de uma dada cultura a agirem de acordo 

com metas teleologicamente colocadas,  

• O desejo de Autonomia (Schwartz, 1999), por sua vez, poderia levar os 

indivíduos a buscarem meios para sua obtenção;  

• A dimensão Masculinidade (Hofstede, 2001), por outro lado, constitui-se de 

características como competitividade e assertividade, segundo este autor, o que 

propicia meios de ascensão social;  

• A dimensão Restrição (Hofstede et al, 2010), de maneira distinta, contribui para 

que o indivíduo restrinja o consumo de bens e serviços em prol da realização de 

metas de longo prazo. 
 O PCA Disposição para crescer na vida com sentido invertido, 

apresentado por maranhenses, de maneira análoga, apresentou semelhanças com 

dimensões de diversos autores: Orientação da relação homem-natureza para a 

Submissão (Kluckhohn e Strodtbeck, 1961); Orientação para o passado (Hall e Hall, 

1990); Conservação (Schwartz, 1999); Orientação para Curto Prazo (Hofstede, 

2001); Indulgência (Hofstede et al, 2010). 

 Comparando as dimensões com o PCA, tem-se que as dimensões 

Indulgência (Hofstede et al, op. cit) e Orientação para Curto Prazo (Hofstede, 2001) 

potencialmente levam os indivíduos de um dado contexto cultural ao consumo de 
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curto prazo e ao hedonismo, o que pode inviabilizar a persecução de metas de longo 

prazo. As outras dimensões citadas, de maneira distinta, contribuem para a 

acomodação devido a conformidade a normas ou situações pré-estabelecidas. 
 O PCA Gestão dos conflitos por meio do confronto, por outro lado, figurou 

tanto para mineiros quanto para maranhenses, tendo apresentado afinidades com as 

dimensões Assertividade (House et al, 2002), Masculinidade (Hofstede, 2001) e 

Demonstração afetiva de emoções (Trompenaars e Hampsden-Turner, 1993). Com 

base nestas semelhanças, pode-se defender que há indícios de semelhanças dos 

mineiros e maranhenses com os povos mediterrâneos, Oriente Médio e do Leste 

Europeu a partir dos escores nas dimensões culturais citadas. 
 De maneira distinta, o PCA Gestão dos conflitos por meio da evasão foi 

identificado somente em maranhenses. Isto quer dizer que, ao menos para a parte 

dos maranhenses regida por este PCA, é possível apontar afinidades com os 

valores Orientação Humana (House et al, 2002); Feminilidade (Hofstede, 2001) e 

Demonstração neutra de emoções (Trompenaars e Hampsden-Turner, 1993). 

 No que se refere à Demonstração Neutra de Emoções (Trompenaars e 

Hampsden-Turner, op. cit) , pode-se enxergar semelhanças entre indivíduos neste 

grupo de maranhenses e em países orientais como Coréia, China, Japão e Índia. 

Colocando foco nos escores de Feminilidade (Hofstede, 2001), também pode-se 

enxergar afinidades entre maranhenses e indivíduos na Tailândia, Coréia e Taiwan. 

Em termos de Orientação Humana (House et al, 2002), pode-se enxergar afinidade 

entre estes brasileiros e indivíduos das Filipinas, Malásia, Tailândia, Indonésia e 

Índia. 
 Analisando agora o PCA Honestidade, encontrado tanto para mineiros 

quanto para maranhenses, encontrou-se semelhança deste com a dimensão 

Aversão à Incerteza proposta por Hofstede (2001) e House et al (2002). Esta 

semelhança, argumenta-se, provém do aspecto de orientação para regras contido 

neste valor cultural, conforme define Hofstede (2001, p. 145): 
A incerteza em relação ao futuro é um fato básico da vida humana, com o 
qual tentamos lidar por meio da tecnologia, da lei e da religião. Nas 
organizações, eles tomam a forma de tecnologia, regras [grifo nosso] e 
rituais. 

 

 No PCA Solidariedade, identificado em mineiros e maranhenses, houve 

similaridade com os Valores Culturais: Orientação humana (House et al, 2002); 

Coletivismo (Hofstede, 2001; Trompenaars e Hampsden-Turner, 1993) e 

Universalismo (Trompenaars e Hampsden-Turner, 1993).  No caso do valor 
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cultural Coletivismo (Hofstede, 2001), este autor relaciona altos escores nesta 

dimensão a altos valores no PIB dos países. 

 Foi notável, no entanto, que não foram encontrados na literatura da área de 

PCAs similares em outras culturas para a Solidariedade. É possível que a 

metodologia com foco em incidentes críticos, utilizada na área de PCAs, influencie 

para que sejam relatados mais comportamentos com sentido negativo do que 

positivo, como é o caso dos que constituem o referido PCA. 

 O último PCA deste item, Vida em Comunidade, também foi encontrado nos 

dois estados brasileiros. Foram encontradas similaridades entre este PCA e os 

valores Coletivismo intra-grupal (House et al, 2002) e Territorialidade (Hall and Hall, 

1990). Esta semelhança se deveu: (1) às relações de vizinhança construídas no 

sentido do coletivismo intra-grupal; (2) à característica de apego a um território, no 

caso o bairro. Bauman (2003, p. 105) reúne na idéia de gueto estas duas 

características: 
Um gueto combina o confinamento espacial com o fechamento social: 
podemos dizer que o fenômeno do gueto consegue ser ao mesmo tempo 
territorial e social, misturando a proximidade/distância física com a 
proximidade/distância moral. [...] Tanto o “confinamento” quanto o 
“fechamento”  teriam pouca substância se não fossem complementados por 
um terceiro elemento: a homogeneidade dos de dentro, em contraste com a 
heterogeneidade dos de fora. [grifos do autor] 

 
 Pode-se perceber ao longo deste item que as semelhanças existentes entre 

os indivíduos de Minas Gerais e Maranhão em relação a outros países, em muitos 

casos, foram confirmadas por estudos na área de Valores Culturais. No item a seguir 

serão analisadas as semelhanças entre os PCAs e os Axiomas Sociais, levando a 

encontrar semelhanças dos indivíduos deste estudo com indivíduos de outros 

países. 

 

5.3 Semelhanças entre PCAs de mineiros e maranhenses e Axiomas Sociais 

 No quadro 39, a seguir, serão apresentadas as semelhanças entre os PCAs 

de mineiros e maranhenses e os axiomas sociais. 
Quadro 39. Semelhanças entre PCAs de mineiros e maranhenses, PCAs da literatura e um Axioma 
Social 
Axiomas Sociais PCAs da tese PCAs da literatura 
Recompensa pelo esforço Disposição para crescer na vida: 

mineiros e maranhenses; 
Comprometimento com o 
trabalho: mineiros e 
maranhenses;  

Consecutividade / Senso 
temporal monocrônico; 
Autoridade por expertise; 
Orientação para solução de 
problemas / orientação para  
tarefas; Orientação para ação / 
resultados. 

Fonte: elaborado pela autora 



181 
 

 
 O axioma social a apresentar correspondência com os PCAs foi 

Recompensa pelo Esforço. Este axioma se relacionou com os PCAs Disposição 

para crescer na vida e Comprometimento com o Trabalho, ambos encontrados tanto 

para mineiros quanto para maranhenses. Em termos dos PCAs encontrados na 

literatura, pode-se defender que são vigentes principalmente em países com 

histórico protestante, como EUA na América e Alemanha, Suécia e outros países da 

Europa Protestante conforme afirmam Brück (1991), Brück (2000), Fink, Schroll-

Machl e Nový (2000), Schroll-Machl (2000), Thomas (1999), Robalo e Uudam 

(2008). 

 

5.4 Feedback de indivíduos que conviveram com mineiros e maranhenses 

 Como forma de cumprimento dos procedimentos metodológicos adotados por 

Brueck e Kainzbauer (2002) e Fink et al (2005) nas pesquisas sobre PCAs, foram 

realizadas 6 entrevistas de feedback com mineiros e 5 com maranhenses. Dentre os 

entrevistados mineiros, 4 eram empresários e 2 professores/empregadores. No caso 

dos entrevistados maranhenses, 2 eram empresários e 3 empregados. 

 Os achados obtidos nestas entrevistas foram analisados na Apresentação de 

resultados. Como uma forma adicional de esclarecimento, descobriu-se em textos 

sobre Minas Gerais e Maranhão explicações além das obtidas junto aos 

entrevistados para alguns fenômenos.  

 Por exemplo, sobre mineiros, perguntou-se a entrevistados mineiros na 

ocasião do feedback: por que estes só vieram morar em Palmas quando tinham 

meios seguros de sobrevivência? 

 Encontrou-se para este questionamento uma possível resposta, em termos 

literários, num texto de Guimarães Rosa (1957, p. 5) sobre as características dos 

mineiros, denominadas, em conjunto, por “mineiridade”: 
Mineiro não se move de graça. Ele permanece e conserva. Ele espia, 
indaga, protela ou palia, se sopita, tolera, remancheia, perrengueia, sorri, 
escapole, se retarda, faz véspera, tempera, cala a boca, matuta, destorce, 
engambela, pauteia, se prepara. Mas, sendo a vez, sendo a hora, Minas 
entende, atende, toma tento, avança, peleja e faz. 

 

 Pode-se perceber que a descrição do autor confirma as falas dos 

entrevistados sobre a cautela em mineiros. 

 No caso dos maranhenses, questionou-se aos entrevistados em termos de 

feedback: Por que maranhenses baixam os olhos? 

 Encontrou-se para este questionamento, no romance “O mulato”, de Aluísio 
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Azevedo (1990), uma série de circunstâncias em que maranhenses baixam os olhos: 
No entanto, o Dias não se alterara; esperava calado, pacificamente, sem 
erguer os olhos, cheio sempre de humildade e resignação. (p. 22) 
 
Manuelzinho voltou, confuso, coçando a nuca, muito contrariado sem 
levantar os olhos. (p. 31) 
 
[Ana Rosa] deu a Raimundo um “Bons dias” frio, de olhos baixos. [...] Ana 
Rosa teve um gesto involuntário de contrariedade. (p.92) 
 

— Mas, Anica, tu, se já não o queres, é porque tens outro de olho!... 
— Não sei não senhor... 
E abaixou os olhos. (p. 106) 

 

 Pode-se perceber que, também neste caso, foram corroborados os relatos 

obtidos nas entrevistas de feedback de que os maranhenses baixam os olhos por 

contrariedade, insegurança e, no último trecho da obra de Azevedo (op. cit), 

dissimulação. 

 Pode-se sugerir, a partir destes trechos de obras literárias brasileiras, que um 

meio adicional de verificação dos PCAs encontrados pode ser a identificação destes 

em obras de escritores conterrâneos aos entrevistados. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 PCAs, implicações para a gestão e aspectos relacionados à cultura brasileira 

 Procurou-se até aqui compreender como os empresários e gestores, tanto 

mineiros quanto maranhenses, lidam com as implicações para a gestão geradas 

pelas diferenças de PCAs, conforme se descreveu nos objetivos deste trabalho. 

 Tomando por base para esta síntese o conceito de Thomas para PCAS, 

forjado desde 1987 até 2010, compreende-se que os PCAS são padrões aprendidos 

ao longo da socialização, e que são utilizados para avaliar o próprio comportamento 

e o comportamento alheio, dentro e fora do contexto cultural do indivíduo. 

 A partir deste conceito, Thomas (2003b, p. 143), formulou o conceito de 

Competência Intercultural: 
A competência intercultural se constitui na habilidade de apreender 
condições culturais e fatores na percepção, julgamento, sentimentos e 
ações, em si mesmos e nos outros; no respeito, na apreciação e no ajuste 
mútuo em termos de tolerância às incompatibilidades. Estas características 
são mobilizadas, por um lado, para promover formas promissoras de 
cooperação, sinergia, coexistência e padrões de orientação efetivos para a 
ação. Por outro, elas atuam na interpretação do mundo e de como ele 
funciona. 
 

 Com base nesta concepção de competência cultural, pode-se defender que 

não existe competência intercultural sem que haja uma certa adaptação ao contexto 

cultural em que os indivíduos se inserem. Com base nisto, acredita-se que este 

trabalho tem viés predominantemente funcionalista, orientado por objetividade e 

regulação, nas palavras de Burrell e Morgan (1979). Este alinhamento se deve ao 

fato de que, a partir da visão de mundo professada por Thomas, o eu e o outro 

precisam atuar de maneira condizente com os padrões culturais de um determinado 

local para que as ações tenham efetividade. 

 Preocupado com a construção da competência intercultural nos indivíduos, 

Thomas (1987-2010) realizou estudos sobre Padrões Culturais Avaliativos que 

visaram à construção de ferramentas de treinamento intercultural de executivos 

antes da expatriação (p. ex., Thomas, 1996). Thomas (2006), em linha de pesquisa 

afim, analisou as condições que propiciam uma melhor interação entre um indivíduo 

e integrantes de outras culturas. 

 Mas que padrões culturais seriam estes num contexto de incerteza gerado 

pelo multi-culturalismo, típico das grandes cidades do mundo e também presente 

nas capitais brasileiras? Estes contextos multi-culturais, ao menos no Brasil, foram 

originados por movimentos migratórios internos em profusão com motivações 

predominantemente econômicas, como apontou Ribeiro (1995). Cunha (2000), por 
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sua vez, demonstrou que estes movimentos também ocorreram no Centro-Oeste e 

Norte do Brasil, gerando contextos multi-culturais também nestas regiões. 

Questionou-se: quais as implicações das diferenças de Padrões Culturais Avaliativos 

(PCAs) existentes entre empregadores e empregados, tanto maranhenses quanto 

mineiros para a gestão em Palmas-TO? 

 Tendo realizado a pesquisa em Palmas-TO, contexto multi-cultural constituído 

a partir de sua fundação enquanto capital de um estado novo, encontrou-se que os 

empresários lidam com estas situações de diferentes formas, de acordo com o seu 

estado de origem. 

 Os empresários maranhenses lidam com as diferenças de Padrões Culturais 

por meio da ruptura das relações de trabalho e do acúmulo de funções dos 

funcionários para si próprios. Algumas possíveis causas são a menor presença de 

recursos cognitivos e de características de personalidade que auxiliem na tarefa de 

ser gestor ou empresário. Contemplando agora o coletivo de empresários 

maranhenses, pode-se notar a partir dos achados desta tese que a gestão via 

confronto é uma característica comum a este grupo, ao menos dentro da amostra de 

entrevistados. 

 Examinando em seguida a conjuntura em nível regional em que estes 

empresários se formaram, tem-se evidências tanto nas entrevistas com 

maranhenses quanto nos textos sobre o estado do Maranhão de que se trata de um 

contexto de economia menos desenvolvida e em alguns dos casos, condições 

precárias de formação dos indivíduos. 

 A partir da compreensão do contexto que permeou a formação dos 

empresários maranhenses, pode-se realizar uma comparação com o contexto de 

formação dos empresários mineiros. Segundo dados obtidos em entrevistas de 

mineiros e maranhenses a respeito de mineiros, o contexto de formação dos 

mineiros tem características atreladas a economias com maior desenvolvimento, 

como a valorização da educação formal, da segurança financeira e de hábitos de 

higiene. Outro dado relevante é que alguns dos empresários mineiros já eram 

empresários em suas cidades de origem, o que facilita na gestão de um novo 

empreendimento em Palmas-TO. 

 Após esta breve contextualização, pretende-se colocar em pauta os PCAs de 

mineiros e maranhenses. Por um lado, percebeu-se que a maior parte das 

implicações para a gestão foi proveniente das diferenças de PCAs relacionados aos 

eixos “Sobrevivência e Ascensão Social” e “Higiene” para os empresários mineiros. 
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Para os empresários maranhenses os eixos que mais tiveram implicações para a 

gestão foram “Estilos de Gestão de Conflitos” e “Sobrevivência e Ascensão Social”.  

 Junto aos empresários maranhenses, foram encontradas implicações para a 

gestão relacionadas a todos os eixos de PCAs. Para os mineiros, por outro lado, não 

foram encontradas implicações para a gestão a partir dos eixos “Estilos de Gestão 

de Conflitos” e “Vida em Comunidade”. 

 No caso dos mineiros, apesar de estes utilizarem o PCA Gestão dos Conflitos 

via Confronto em suas interações, estes não relataram implicações para a gestão a 

partir deste PCA. Isto pode sinalizar que o confronto seja visto como um aspecto 

menor das interações dos empresários mineiros com maranhenses no ambiente de 

trabalho, sem consequências para a gestão na visão destes empresários. No caso 

dos empresários maranhenses, o confronto nas relações de trabalho foi 

predominantemente resolvido por meio de rupturas nestas relações. 

 Para o eixo e PCA homônimo “Vida em Comunidade”, como são abordados 

aspectos das relações humanas envolvendo mineiros, pode-se conjecturar que os 

relacionamentos no âmbito do trabalho não foram considerados pelos mineiros como 

aspectos geradores de mudanças nas práticas de gestão. 

 Outro aspecto relevante para a resposta se diferenças de PCAs geram 

implicações para a gestão é que há PCAs de dois tipos: (1) os que apresentam 

sentido invertido e não-invertido; (2) conjuntos de mais de dois PCAs que tratam de 

aspectos complementares em relação a um mesmo assunto. Como exemplo para o 

primeiro tipo de PCA, o PCA Higiene pode apresentar o sentido direto ou invertido, 

variando de acordo com a região de origem dos indivíduos em que ocorre a sua 

vigência. Por outro lado, os PCAs “Orientação para Tarefas”, “Orientação para 

Ação”, “Orientação para Fatos” e Orientação para Relacionamentos” representam 

abordagens diferenciadas utilizadas por indivíduos de diferentes regiões para as 

práticas no âmbito do trabalho, no sentido do segundo tipo de PCA. 

 Em termos de implicações para a gestão, o PCA “Disposição para crescer na 

vida” gerou custos para o empregador, tanto no sentido direto quanto no invertido, 

quando presente no funcionário. Quando presente no sentido direto, o empregador 

remunerou melhor o funcionário de maneira a fidelizá-lo. Quando presente no 

sentido invertido, o empregador teve custos para lidar com comportamentos 

associados ao descomprometimento e à falta de iniciativa. 

 Isto pode significar que, no momento da seleção, se o empregador escolher 

um funcionário em que PCAs de outros eixos vigorem com maior intensidade, pode 
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haver uma redução dos custos na empresa. Neste sentido, afirma-se a necessidade 

de estudos futuros sobre a interface entre PCAs e implicações para a gestão. 

 Outra possibilidade de estudos futuros vislumbrada neste trabalho são as 

implicações não-monetárias para a gestão a partir dos PCAs, por exemplo, o 

aumento do custo para o empregador em termos de horas trabalhadas no lugar do 

empregado gerado por demissões e absenteísmo; ou do desgaste provocado por 

responder a um processo trabalhista quando não se consegue chegar a um diálogo 

com um funcionário. 

 Uma terceira possibilidade seria investigação dos PCAs associados a 

indivíduos de diferentes níveis sociais dentro de uma mesma região de origem. 

 Dentre estas possibilidades de investigação, foram percebidos alguns dos 

veios teóricos que vêm sendo desenvolvidos na linha da gestão intercultural (Freitas, 

2008). Estes desenvolvimentos, como se viu no referencial sobre gestão desta tese, 

foram necessários porque não é possível lidar com situações de trabalho em 

diferentes culturas utilizando teorias administrativas que não consideram estas 

diferenças. 

 Enquanto políticas de fomento na área de gestão, no entanto, tem-se a 

impressão de que não estão sendo levadas suficientemente em consideração, tanto 

as diferenças entre os distintos contextos culturais, quanto as existentes entre 

indivíduos em ambientes de trabalho multiculturais. Por exemplo, no caso de 

Palmas-TO, houve relatos de empresários apontando a existência de treinamentos 

padronizados em nível nacional no sentido de abertura de pequenos negócios. Estes 

treinamentos, por não levarem em conta o contexto de Palmas-TO em termos de de 

déficit na mão-de-obra e na formação intelectual dos empresários, têm se mostrado 

ineficazes em termos de longevidade das empresas iniciadas, ao menos na visão 

dos empresários que participaram deles. 

 Falando agora das inovações empreendidas neste trabalho, percebeu-se que 

a principal delas foi no sentido conceitual dos PCAs. 

 Inicialmente procurou-se sistematizar o emaranhado de conceitos para PCAs 

que existiam em Thomas (1987-2010), a partir das características comuns entre eles 

e da evolução em termos de conteúdo substantivo na definição destes conceitos. 

Esta sistematização conceitual não foi encontrada em nenhum outro trabalho na 

área de PCAs até o momento. 

 Em um destes conceitos para PCAs, a expressão “guias de orientação” 

(Thomas, 2003a, p. 30) conduziu à conjectura de que nos PCAs poderiam se 
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encaixar diversos construtos da área de Psicologia Social, como valores, 

comportamento, julgamentos e percepções, desde que fossem utilizados por um 

indivíduo para avaliar o próprio comportamento e o de outrem. 

 É claro que esta amplitude conceitual dos PCAs, criticada por Eckenserger 

(1996), gera ambiguidade. No entanto, aproveitamo-nos desta amplitude conceitual 

para abarcar dentro dos PCAs outros construtos de Psicologia Social como Normas 

Sociais e Axiomas Sociais. Esta amplitude também nos permitiu delimitar as 

relações de afinidade entre os PCAs e outros construtos, como estereótipos e 

preconceitos. 

 Uma limitação deste trabalho em termos conceituais foi que não se propôs 

aqui mitigar a imprecisão dos PCAs em termos de níveis de análise. Os conceitos de 

Thomas (1987-2010) para PCAs foram definidos claramente em nível individual, mas 

os pesquisadores da área se inspiraram em construtos em nível de culturas 

nacionais (Valores Culturais) para a descrição e denominação dos PCAs 

encontrados nos estudos. Este tipo de ocorrência constitui um problema de “falácia 

ecológica” (Freedman, 2002), em que características coletivas de uma população 

são atribuídas aos indivíduos desta. 

 Em termos das similaridades existentes entre indivíduos de diferentes 

culturas, pode-se notar que há PCAs similares que vigem nestes diferentes 

contextos. Por exemplo, os PCAs Comunicação Direta, Comprometimento com o 

Trabalho e Honestidade, encontrados para mineiros nesta tese, tiveram PCAs 

correspondentes com a Comunicação Direta, Orientação para a Tarefa e Orientação 

para Regras, respectivamente, com vigência na Alemanha (Markowsky e Thomas, 

1995; Sugitani, 1996; Thomas, 1996; Brück, 2000; Brück e Kainzbauer, 2000; 

Horváth e Meierewert, 1999; Thomas, 1999; Thomas, 2000; Meierewert e Horváth-

Topcu, 2001; Thomas, 2001; Mayer e Bonness, 2003; Thomas, 2003a; Fink, Neyer e 

Kölling, 2005; Thomas, 2005). 

 Comparando a Alemanha a outros países a partir de Hofstede (1980), este 

autor encontrou que, em termos de dimensões culturais, a Alemanha formou um 

cluster junto com a Áustria e a Suíça. Hofstede (1980) argumenta que a conjuntura 

de dimensões culturais vigente neste cluster gerou, por exemplo, as teorias 

psicanalíticas na Áustria, em que as figuras de autoridade são internalizadas na 

forma de Super Ego. Os aspectos culturais vigentes nestes países podem, portanto, 

auxiliar na compreensão das razões pelas quais o PCA Orientação para Regras vige 

na Alemanha. 
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 Outros exemplos de similaridades foram dos PCAs Comunicação Indireta e 

Comprometimento com o Trabalho (sentido invertido), encontrados para 

maranhenses neste trabalho, com alguns PCAs relativos a países do Leste Europeu, 

principalmente os ex-integrantes da União Soviética. Estes PCAs encontrados junto 

aos entrevistados maranhenses apresentaram semelhanças com Comunicação 

Indireta, Orientação para Relacionamento e Contornar regras/estruturas, vigentes no 

Leste Europeu de acordo com vários autores (Rieger, 1992; Sugitani, 1996; Thomas, 

1996; Brück e Kainzbauer, 2000; Horváth e Meierewert, 1999; Rothlauf, 1999; 

Schroll-Machl e Wiskoski, 1999; Brück, 2000; Fink, Schroll-Machl e Nový, 2000; 

Schroll-Machl, 2000; Thomas, 2000; Feichtinger et al., 2001; Fink et al., 2001; 

Meierewert, 1999; Liang e Kammhuber, 2003; Mayer e Bonness, 2003; Dunkel e 

Meierewert, 2004; Gorges, 2005; Schroll-Machl, 2005; Fink, Neyer e Kölling, 2007; 

Duarte, 2008). 

 No caso do PCA Comprometimento com o Trabalho em sentido invertido, 

encontrado para maranhenses, argumento que a realização de favores para 

terceiros com recursos da organização e de tarefas de maneira diferente do prescrito 

constituem indícios dos PCAs Orientação para Relacionamento e Contornar 

Regras/Estruturas, respectivamente, encontrados na Rússia. 

 Estes dois PCAs russos podem ser ilustrados, por exemplo, na obra de 

Tolstoy (2008), em que o personagem principal (Ivan Ilitch) consegue um cargo 

jurídico oficial por meio de uma troca de favores com um antigo colega de faculdade, 

configurando uma relação de clientelismo. Na visão de Carvalho (1997, p. 6) 
Qualquer noção de clientelismo implica troca entre atores de poder 
desigual. No caso do clientelismo político, tanto no de representação como 
no de controle, ou burocrático, [...] o Estado é a parte mais poderosa. É ele 
quem distribui benefícios públicos em troca de votos ou de qualquer outro 
tipo de apoio de que necessite. 

 
 A partir destes PCAs e da noção de clientelismo, defendo que há 

semelhanças entre Rússia e Maranhão também no que se refere ao clientelismo. 

Um dos entrevistados deste estado relatou que em sua cidade, há troca de favores 

por cargos na prefeitura. 

 Falando agora das peculiaridades em comum entre mineiros e maranhenses, 

encontrou-se no presente trabalho que há PCAs que não possuem correspondentes 

na literatura internacional sobre PCAs. Um exemplo disso seria o PCA Solidariedade 

encontrado neste trabalho. Defendeu-se que ele é um PCA, pois os indivíduos o 

utilizam para avaliar o comportamento de outros indivíduos.  
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 No entanto, averiguou-se que razões teriam levado ao aparecimento do PCA 

Solidariedade no presente trabalho, não tendo este figurado na literatura 

internacional. Compreendendo-se que histórias nacionais diferentes levam à 

formação de PCAs diferentes (Thomas, 1991), pode-se argumentar com base em 

Holanda (1936, p. 151) que a Solidariedade é uma característica do “Homem 

Cordial”: 
No "homem cordial", a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira 
libertação do pavor que ele sente em viver consigo mesmo, em apoiar-se 
sobre si próprio em todas as circunstâncias da existência. 

 

 Neste trecho de Holanda (op. cit), identifica-se também o PCA “Vida em 

comunidade”, encontrado tanto para mineiros quanto para maranhenses. Sugere-se 

que esta tese seja comparada com outros estudos futuros na área de PCAs para 

perceber em que outros contextos brasileiros é válido o PCA Vida em Comunidade, 

no sentido de corroborar ou não a afirmação do ensaísta. 

 A característica do ensaísta de generalizar atributos para brasileiros ou para o 

Brasil, é comum em outros estudos de seu tempo, como Freyre (1933), Prado Júnior 

(1933), Azevedo (1945), Furtado (1958). Esta característica continua vigente até os 

dias atuais, por exemplo nas obras “O que faz o brasil, Brasil?” de DaMatta (1984) e 

“O jeitinho brasileiro” de Barbosa (2005). Num sentido de contraposição, Ribeiro 

(1995, p. 21) refutou a idéia de brasileiro único em “O povo brasileiro”: 
Essa unidade étnica básica [do brasileiro] não significa, porém, nenhuma 
uniformidade, mesmo porque atuaram sobre ela três forças diversificadoras. 
A ecológica, fazendo surgir paisagens humanas distintas onde as condições 
de meio ambiente obrigaram a adaptações regionais. A econômica, criando 
formas diferenciadas de produção, que conduziram a especializações 
funcionais e aos seus correspondentes gêneros de vida. E, por último, a 
imigração, que introduziu, nesse magma, novos contingentes humanos. [...] 
Por essas vias se plasmaram historicamente diversos modos rústicos de ser 
dos brasileiros, que permitem distingui‐los, hoje, como sertanejos do 
Nordeste, caboclos da Amazônia, crioulos do litoral, caipiras do Sudeste e 
Centro do país, gaúchos das campanhas sulinas, além de italo‐brasileiros, 
teuto‐brasileiros, nipo‐brasileiros etc. 
 

 Este trabalho corrobora a idéia de Ribeiro (1995), demonstrando os padrões 

culturais diferenciados de indivíduos oriundos de dois estados brasileiros, 

nomeadamente Minas Gerais e Maranhão. Estes PCAs diferenciados podem ser 

utilizados para a compreensão das características das diferentes culturas regionais 

brasileiras, anunciadas por Ribeiro (1995). Este tipo de estudo pode auxiliar a dirimir 

a discriminação em relação aos membros da própria cultura e de outras culturas, ao 

facilitar as condições de contato entre estes indivíduos para que conheçam as 

peculiaridades e similaridades existentes entre si. 
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 Uma idéia proposta por Thomas (2006) neste sentido é a de que, apesar dos 

estereótipos serem utilizados em conjunto com os preconceitos pelos indivíduos 

como ferramentas cognitivas para lidar com prontidão em contextos ambíguos, estas 

ferramentas podem ser trabalhadas de maneira mais elaborada, de forma a gerar 

comportamentos em que seja possível a convivência em sociedade. No caso dos 

estereótipos, Thomas (op. cit) defende que sejam estes sejam abordados em 

treinamentos em grupos multiculturais, de forma a que os participantes elaborem 

estereótipos mais detalhados a respeito de indivíduos provenientes de outros 

contextos culturais. 

 Este tipo de treinamento pode se constituir, por exemplo, como ação em 

projetos de extensão nas universidades. No contexto de São Paulo, pólo de atração 

de mão-de-obra desde o final do século XIX (Patarra, 2003), e do Tocantins, pólo de 

atração desde a década de 1970 quando ainda constituía o norte de Goiás (Cunha, 

2002), estas ações se mostram necessárias devido à geração de contextos multi-

culturais nestes pólos de atração. Nestes contextos, observam-se na mídia práticas 

de discriminação contra minorias como nordestinos e homossexuais em diversos 

níveis de intensidade. 

 Outra contribuição dos estudos sobre PCAs no contexto brasileiro intra-país é 

que PCAs semelhantes que forem encontrados podem contribuir para identificar 

mais características para delimitar o que se convencionou denominar por “Cultura 

Brasileira”, mas tampouco ousou-se definir, como demonstra Vannuchi (1999) a 

partir de um enfoque deontológico sobre o que seria englobado por este termo. 

 Espera-se, portanto, que a partir deste estudo sejam realizadas mais 

pesquisas utilizando PCAs, tanto pela riqueza de informações que estes podem 

propiciar para a caracterização dos diferentes “Brasis” de Ribeiro (1995), quanto 

pela possibilidade de se compreender mais aspectos em termos de gestão que 

podem ser influenciados pelos PCAs, além dos incipientemente já estudados na 

literatura da área. 

 

6.2 Limitações da pesquisa 

 Como limitações deste estudo, pode-se citar a falta de acesso a mineiros e 

maranhenses com quantitativo semelhante para cada perfil, fato que foi justificado 

no capítulo de apresentação de resultados. 

 Em termos da abordagem dos indivíduos entrevistados, sugere-se 

enfaticamente que em futuros estudos abordando PCAs nos estados brasileiros não 
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se aborde inicialmente a questão dos conflitos entre culturas regionais diferentes. 

Esta maneira de introdução provou ser pouco eficiente para os indivíduos referentes 

aos dois estados deste estudo, o que pode levar a crer que isto possa ocorrer com 

indivíduos de outros estados brasileiros, devido à característica presente em 

brasileiros da busca por conciliação, citada por Holanda (1936) e DaMatta (1984). 

 Outro aspecto que merece atenção é o das entrevistas de feedback a partir 

da lista de PCAs obtidos indutivamente. Como a lista continha características 

predominantemente negativas relacionadas à implicação para a gestão no que se 

referia a funcionários maranhenses, ao se entrevistar gestores e empresários 

maranhenses utilizando este recurso, percebeu-se que foi criada uma resistência por 

parte deste grupo em relação à pesquisadora. Esta resistência, por um lado, gerou a 

necessidade de apresentação de incidentes críticos ocorridos com mineiros que 

antes não haviam sido apontados. Por outro, houve concordância (apesar de 

relutante) por parte do empresariado maranhense na amostra com os PCAs 

desfavoráveis relativos a funcionários maranhenses. 

 Espera-se que a partir destas recomendações que haja menos percalços por 

parte de outros pesquisadores que se aventurarem na empreitada do estudo dos 

PCAs. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO PARA ENTREVISTA DOS MINEIROS  

Esta entrevista tem por objetivo a descrição de situações em que você lida com 

maranhenses no seu ambiente de trabalho. Peço que, ao responder as próximas 

perguntas, você tenha como referência o ambiente de trabalho e os maranhenses 

com quem você convive neste ambiente. Gostaria primeiro de perguntar se você 

concorda com a realização desta entrevista. Ressalto que estas entrevistas estão 

sendo realizadas de forma a manter o seu anonimato.   

Primeiro, é preciso perguntar sobre alguns dados iniciais: nome, idade; gênero; 

profissão; escolaridade; tempo de residência no Tocantins; tipo de trabalho que 

desempenha; número de pessoas maranhenses com quem convive no ambiente de 

trabalho.  

Agora, vamos à entrevista:  

1.  Você pode descrever alguma situação relacionada ao desempenho das suas 

tarefas em que você considera que algum colega de trabalho maranhense tenha 

agido de forma estranha?  

2.  Dentre as situações envolvendo maranhenses no ambiente de trabalho, há 

alguma que você considere positiva? Você pode descrevê-la(s)?   

3.  Por que você considerou esta situação positiva?  

4.  Falando agora das situações negativas, há alguma envolvendo maranhenses no 

seu ambiente de trabalho? Você teria como descrevê-la(s)?   

5.  Por que você considerou esta situação negativa?  

 

Agradeço desde já pela sua atenção.  
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APÊNDICE B – ROTEIRO PARA ENTREVISTA DOS MARANHENSES  

Esta entrevista tem por objetivo a descrição de situações em que você lida com 

mineiros no seu ambiente de trabalho. Peço que, ao responder as próximas 

perguntas, você tenha como referência o ambiente de trabalho e os mineiros com 

quem você convive neste ambiente. Gostaria primeiro de perguntar se você 

concorda com a realização desta entrevista. Ressalto que estas entrevistas estão 

sendo realizadas de forma a manter o seu anonimato.   

Primeiro, é preciso perguntar sobre alguns dados iniciais: nome, idade; gênero; 

profissão; escolaridade; tempo de residência no Tocantins; tipo de trabalho que 

desempenha; número de pessoas mineiros com quem convive no ambiente de 

trabalho.  

Agora, vamos à entrevista:  

1.  Você pode descrever alguma situação relacionada ao desempenho das suas 

tarefas em que você considera que algum colega de trabalho mineiro tenha agido 

de forma estranha?  

2.  Dentre as situações envolvendo mineiros no ambiente de trabalho, há alguma 

que você considere positiva? Você pode descrevê-la(s)?   

3.  Por que você considerou esta situação positiva?  

4.  Falando agora das situações negativas, há alguma envolvendo mineiros no seu 

ambiente de trabalho? Você teria como descrevê-la(s)?   

5.  Por que você considerou esta situação negativa?  

 

Agradeço desde já pela sua atenção.  
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APÊNDICE C – ROTEIRO PARA ENTREVISTA DOS GESTORES  

Esta entrevista tem por objetivo a descrição de situações em que você lida com 

maranhenses e mineiros no seu ambiente de trabalho. Peço que, ao responder as 

próximas perguntas, você tenha como referência o ambiente de trabalho e os 

mineiros e maranhenses com quem você convive neste ambiente. Gostaria primeiro 

de perguntar se você concorda com a realização desta entrevista. Ressalto que 

estas entrevistas estão sendo realizadas de forma a manter o seu anonimato.  

Primeiro, é preciso perguntar sobre alguns dados iniciais: idade; gênero; profissão; 

escolaridade; qual o curso superior; número de viagens para fora do Tocantins; 

tempo de residência no Tocantins; tipo de trabalho que desempenha; qual o objetivo 

do seu trabalho; número de pessoas mineiras e maranhenses com quem convive no 

ambiente de trabalho.  

Agora, vamos à entrevista:  

1.  Você se lembra de alguma situação estranha envolvendo mineiros ou 

maranhenses? Você pode descrevê-la (s)?  

2.  Você considerou esta situação positiva ou negativa? Por quê?  

3.  Esta situação (ou situações) teve alguma consequência (positiva ou negativa) 

para a sua empresa? Que consequência(s) foi (foram) essa(s)? 
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