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CULTURA ORGANIZACIONAL E CULTURA BRASILEIRA: UM 
ESTUDO DE CASO NA EMPRESA SÃO BRAZ - CE. 
 
RESUMO 

O presente artigo é fruto de reflexões acerca da cultura organizacional e a cultura brasileira, 

tomando como estudo de caso a São Braz, empresa familiar do ramo de bebidas, com sede 

no município de Euzébio/Ce. De modo dialógico, a dimensão da cultura organizacional e da 

cultura brasileira foi relacionada compreendendo a influência das relações culturais, o modo 

de ser advindo das raízes brasileiras que se instituiu nas relações sociais gerais e, 

consequentemente, nas relações empresariais no cotidiano da empresa. O pensamento 

dos autores da antropologia cultural e da sociologia foi relacionado com outros estudos de 

cultura organizacional. Interessou-nos, especificamente, a noção de cordialidade, em sua 

consonância com a noção de dominação tradicional pensada por Weber (1991).  

A metodologia de estudo baseada na interpretação de sentidos, desenvolvendo incursões 

nos diversos setores da empresa, realizando entrevistas em profundidade com os 

dirigentes e colabores, além de observações dirigidas, apreendendo as dimensões 

singulares do cotidiano. De modo conclusivo, pode-se inferir que a São Braz é uma 

empresa com traços típicos da cultura brasileira, as práticas funcionais são substituídas 

pelas relações pessoais, as relações familiares é comum entre os colaboradores e as 

ações de solidariedade são vivenciadas no cotidiano de modo geral. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo é parte de uma pesquisa sobre a cultura organizacional, os 

modos de ser, pensar e agir de uma empresa, a partir de um estudo do caso da São Braz, 

empresa familiar, localizada no município de Euzébio-Ce. O estudo de caso foi 

fundamentado a partir de reflexões acerca da cultura organizacional, refletindo o geral a 

partir das dimensões do particular, isto é, o sentido dado pelos gestores e colaboradores 

de suas próprias ações e o olhar do pesquisador sobre a empresa resultou nesse 

trabalho. 

O estudo partiu da premissa que as empresas não possuem comportamento 

universal, cada sociedade influencia o seu próprio modo de gestão. Especificamente, no 

caso da sociedade brasileira, ainda deve ser considerado as dimensões regionais.  

É nesse sentido que se pode falar de atitudes típicas da cultura brasileira. Considerando 

as atitudes típicas a partir do pensamento de Max Weber (1994), quando este desenvolve 

a noção de “tipos ideais” e as formas típicas de dominação, sendo elas burocráticas, 

tradicionais e carismáticas. 

A compreensão sobre cultura brasileira foi refletida a partir do pensamento 

de Sergio Buarque de Holanda, em seu estudo clássico sobre as raízes do Brasil. De 

Holanda (2002), interessou-nos, especificamente, a noção de cordialidade, em sua 

consonância com a noção de dominação tradicional pensada por Weber (1994). 

Acrescentou-se ainda o sentido de “jeitinho” pensado por Damatta (2003), isto é, um 

modo particular típico da cultura brasileira que influencia as relações de trabalho na 

empresa.  

A dimensão dos mitos, símbolos da empresa estudada foi pensada a partir 

da observação de imagens, narrativas e práticas vivida pelos sujeitos envolvidos e, no 

plano teórico, referenciado por Fleury e Fischer (2006).  Desse modo, como produção de 

sentido a ser compreendido e decodificado pela interpretação do pesquisador.  

Para a realização do registro de dimensões subjetivas e, portanto, imateriais, 

a pesquisa utilizou uma metodologia de observação, além de entrevistas abertas com 

gestores e colaboradores.  O olhar atento do pesquisador no campo foi recurso 

importante, caracterizando-se como etnografia da cultura organizacional, que tem mais 

interesse nas narrativas orais do que nos dados objetivos. Nessa perspectiva, a cultura 

pode ser interpretada e compreendida a partir de seus sinais e manifestações cotidianas, 

como também nos símbolos, ritos e representações sociais.    
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
2.1 A cultura como ponto de partida.  

 

Compreende-se como cultura ao conjunto de regras e realizações aceitas e 

praticadas em uma sociedade determinando os hábitos tidos como comuns aos seus 

membros. A cultura é fundamental para a compreensão de diversos valores morais e 

éticos que guiam nosso comportamento social.   Entender como estes valores se 

internalizaram em nós e como eles conduzem nossas emoções e a avaliação do outro, é 

um grande desafio, uma vez que também somos membros constituintes do processo de 

transformação e criação cultural. 

A sistematização do estudo da cultura foi desenvolvida inicialmente pela 

Antropologia na tentativa de compreensão do comportamento humano e suas 

significativas diferenciações. A partir do dilema existente entre a unidade biológica e a 

grande diversidade cultural, a Antropologia operou uma discussão significativa acerca da 

natureza humana (LARAIA, 2005). 

Berger e Luckemann (2007, p.77) em sua obra “A construção social da 

realidade” compreendem que acultura se constitui de um processo interrupto de 

construção da realidade, um fenômeno ativo e em permanente processo de mudança. As 

pessoas criam e recriam os mundos dentro dos quais vivem. Ao definir a origem da 

institucionalização, os autores afirmam:  

Toda atividade humana está sujeita ao hábito. Qualquer ação frequentemente 

repetida torna-se moldada em um padrão, que pode em seguida ser reproduzido 

com economia de esforços e que, ipso facto (pelo próprio fato), é apreendido 

pelo executante como tal padrão. O hábito implica, além disso, que a ação em 

questão pode ser novamente executada no futuro da mesma maneira e com o 

mesmo esforço econômico (p.77). 

 

Desse modo, a cultura são todas as formas de organização de um povo, 

seus costumes e tradições transmitidas de geração para geração, que a partir de uma 

vivência e tradição em comum se apresentam como a identidade desse povo. Segundo a 

definição precursora de Edward Burnett Tylor, a cultura é "aquele todo complexo que 

inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros 

hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade”(LARAIA, 2006). 
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2.2 A cultura organizacional 
 

Se a cultura influência e determina os hábitos de uma sociedade, ela atinge 

também as organizações. A cultura organizacional corresponde a um sistema de valores 

compartilhados pelos membros, independente do nível hierárquico, que tornam uma 

organização única em seu modo de ser diferenciando-a das demais. (MORGAN, 2007). 

Segundo Schein, a cultura organizacional pode ser definida como: 

Um padrão de suposições básicas – inventadas, descobertas ou desenvolvidas 

para lidar com os problemas de adaptação externa e integração interna – que 

funcionam com eficácia suficiente para serem consideradas válidas e, em seguida, 

ensinadas aos novos membros como a maneira correta de perceber, pensar e 

sentir esses problemas (SCHEIN, 1985, p. 9). 

 

De acordo com Morgan (2007) toda e qualquer empresa possui uma cultura 

organizacional formalmente instituída ou não, ou seja, cada organização, por menor que 

seja, possui uma “personalidade” própria. É importante lembrar que o processo de 

nascimento de uma cultura organizacional não é espontâneo, ou seja, ao contrário do que 

se pensa, ela não surge ao acaso e de forma unilateral, mas tem sua base em práticas e 

valores consolidados e aceitos pelos membros do ambiente que regem.   

Assim, a cultura organizacional é uma parte fundamental de qualquer 

organização, pois funciona como estrutura que a sustenta, além de representar a base de 

sua identidade. É importante lembrar que a cultura é criação das pessoas, construída a 

partir das interações e pelo modo como as práticas vão se solidificando com o passar do 

tempo.  

Nenhuma cultura é inquestionável, é preciso ser crítico em avaliar os valores 

da organização, sem cair no reducionismo que simplifica as práticas culturais em 

negativas ou positivas. A cultura de uma empresa é a sua própria identidade, muitas 

vezes cunhada pelos seus fundadores e gestores e reproduzida com o passar do tempo. 

Por isso, é possível se utilizar do estudo da cultura organizacional para potencializar os 

aspectos considerados positivos e neutralizar os que considerar negativos.    

 

2.3 Os elementos constitutivos da cultura nas organizações 
 

A cultura de uma organização é constituída por diversos elementos que, ao 

mesmo tempo, evidenciam a identidade de uma determinada instituição, ou seja, nos 
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permitem conhecer a “cara” de uma empresa, como também servem, por muitas vezes, 

como “força” de coesão e perpetuação dessa identidade em relação aos seus indivíduos 

participantes. Segundo Freitas (1991, p. 75), neles existe a presença de um conteúdo 

hipnótico, através dos quais as mensagens e comportamentos convenientes são objetos 

de aplausos e adesão, levando a naturalização de seu conteúdo e transmissão 

espontânea aos demais membros. São elementos constitutivos da cultura nas 

organizações: os valores, as crenças, os pressupostos, os ritos, as cerimônias, as 

histórias, os mitos, os símbolos, os heróis, os tabus, etc.(FREITAS, 1991, p. 75). O autor 

conceitua do seguinte modo: 

• Os valores: é o conjunto do que é permitido e do que não é nas relações e nas 

atitudes de seus agentes integrantes, ou seja, são os valores da organização que 

explicam o que é valido nos atos dos seus membros participantes. Os valores de uma 

empresa são a essência de sua filosofia e de sua identidade. Para o autor, os valores são 

construídos principalmente, pela cúpula e estão amarrados aos objetivos organizacionais, 

são o coração da cultura, e dizem o que é importante para se atingir o sucesso. No 

desenho da organização os valores indicam as questões que são prioritárias para a 

organização, determinam também os níveis hierárquicos e as relações entre seus 

membros além de exercer um importante papel em comunicar ao mundo exterior o que se 

pode esperar da companhia; 

• Os ritos: compreendem-se como rito as atividades que são organizadas com o fim de 

gerar o fortalecimento da identidade da organização, uma vez que, os ritos têm papel 

importante no processo de interiorização e fortalecimento dos valores praticados por esta 

organização. O rito possui uma grande quantidade de símbolos e de elementos 

reveladores da cultura das organizações, são eles: gestos particulares daquela atividade, 

linguagens utilizadas no processo de execução da atividade, comportamentos 

ritualizados, artefatos que representem e também justifiquem a identidade da empresa.  

Para Freitas (1991 p. 75):  

Ritos, rituais e cerimônias: São atividades planejadas que têm consequências 

práticas e expressivas, tornando a cultura mais tangível e coesa. Os ritos e 

cerimônias tornam expressiva a cultura à medida que comunicam 

comportamentos e procedimentos, e exercem influência visível e penetrante, pois 

promovem a integração dos membros da organização. 
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• As histórias: são narrativas que denotam o processo de constituição da organização e 

outros eventos de grande significância na construção da identidade da organização. Tem 

como fim o fortalecimento de seus pressupostos e valores.  

Segundo Freitas (1991 p. 75):  

Estórias e mitos: As estórias narram os eventos ocorridos, reforçam o 

comportamento existente e enfatizam como esse comportamento se ajusta ao 

ambiente organizacional. Os mitos se referem a estórias consistentes com os 

valores da organização, porém, não sustentadas em fatos. 

 

• Tabus: referem-se ao que é proibido nas relações e no cotidiano da organização, o 

que não é aceitável naquele contexto e que pode gerar alguma implicação negativa por 

parte de outros membros da organização. Segundo Freitas (1991, p. 75), tabus 

“demarcam as proibições, orienta o comportamento enfatizando o que não é permitido”. 

• Heróis: existem nas organizações, principalmente nas de relações familiares, 

personagens que marcam determinados períodos ou fatos históricos da organização, 

estes personificaram os valores da empresa de tal modo que servem de modelos ideais 

de sucesso, perpetuando-se no imaginário da organização. Segundo Freitas (1991, p.75): 

Heróis: Personagens que incorporam os valores e condensam a força na 

organização. Os heróis tornam o sucesso atingível e humano, representam a 

organização para o mundo exterior, preservam o que a organização tem de 

especial, estabelecem padrões de desempenho e motivam seus funcionários, 

fornecendo influência duradoura. 

 

• Processo Comunicativo: a cultura organizacional se constitui de uma série de 

informações particulares de uma organização, portanto, são essas informações que 

mantém coesa a cultura. As informações devem fluir pela organização através de redes 

de relações sociais internas, formais e informais, para que esta cultura possa ser 

internalizada e fortalecida. Segundo Freitas (1991):  

 

• Processo de comunicação: os processos de comunicação incluem uma rede de 

relações e papéis informais, que podem transformar o corriqueiro em brilhante; 

• As culturas são sustentadas, transmitidas e mudadas através da interação social, 

atividades baseadas nas trocas de mensagens e na definição de significados. 
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Pode-se concluir a partir de Freitas (1991) que há uma dimensão subjetiva 

na empresa que permeia as relações entre os sujeitos, apoiada em uma estrutura 

constituída de elementos sociais correlacionados que lhe mantém sólida, e que as 

constantes combinações e interações desses elementos é que confere o caráter mutável 

de sua cultura.   

 
2.4 Cultura e organizações no Brasil 

 

Segundo Schein (1984), a cultura organizacional é o modelo de conjecturas 

básicas que um dado grupo criou, descobriu ou desenvolveu ao aprender a combater 

seus problemas de adaptação externa e integração interna, e que foi funcional o suficiente 

para ser considerado válido, podendo ser, esses valores, passado aos novos membros 

como a forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. 

A Cultura de uma sociedade é fator determinante da formação e 

manutenção dos valores e conceitos aceitos e praticados nas organizações que nela se 

inserem no Brasil isso não é exceção. Por isso é importante investigar os traços culturais 

brasileiros que mais influenciam as organizações.  

As raízes históricas da formação do povo brasileiro nos revelam a base da 

identidade cultural brasileira e, consequentemente, o motivo pelo qual alguns traços da 

cultura organizacional no Brasil são mais recorrentes no cotidiano das organizações.    

A partir da união de conceitos dos estudos de autores como Motta e Caldas 

(1997) e Holanda (2002), alguns desses traços mais recorrentes são:  

• As relações entre os gestores e os colaboradores mantêm características das relações 

entre senhores de engenho e escravos denotando a grande hierarquização e distorção 

entre o público e privado nessas relações;  

•  A cultura brasileira é formada pela união de povos, da miscigenação, o que implica 

maior pluralidade dentro da organização; 

• As relações se dão em um fundo de grande emotividade, demonstrando a essência do 

“homem cordial” brasileiro-Personalismo; 

• A flexibilidade das normas e relações, explicada no chamado “jeitinho brasileiro”; 

• Coletivismo e afetividade. A lealdade é mais importante que a competência; 

• Falta de coesão social, originada da distância entre senhores e escravos. 

• Hierarquias fortes e centralizadoras, revelando grande passividade por parte dos 

membros mais abaixo na escala hierárquica; 
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• Descuido com a disciplina e com o planejamento estratégico e o favorecimento da 

intuição e das vivências do gestor ao conhecimento técnico.  

 

A partir dessa questão, podemos observar que tanto organização como 

cultura se influenciam mutuamente, pois como vimos é da cultura vigente nessa referida 

sociedade, que surgem boa parte das bases que sustentam as relações dessa empresa, 

não desconsiderando a influência que a empresa tem sobre a mesma sociedade, como 

agente socioeconômico.  

 

2.5 O estilo brasileiro de administrar e o seu impacto no planejamento estratégico 

 

O brasileiro possui uma forma particular de administrar surgida de seus 

traços culturais mais recorrentes, como já foi dito anteriormente. Considerando os estudos 

de Motta e Caldas (1997), o estilo brasileiro de administrar se caracteriza pelos traços de 

personalismo, paternalismo, flexibilidade, formalismo, postura de espectador e 

concentração de poder.  

No personalismo, a sociedade, bem como a empresa se baseia em relações 

pessoais, em qual ocorre uma busca de proximidade e afeto nas relações, às vezes 

colocando-as acima do mérito e da capacidade de outros membros da organização. A 

combinação do personalismo e da concentração do poder resulta no paternalismo. Na 

flexibilidade, o Brasil é um dos países mais bem preparados para enfrentar situações de 

crise, pois temos uma grande capacidade de adaptação aliado ao nosso “jeitinho 

brasileiro”. 

No aspecto do formalismo, o instrumento utilizado para a busca do controle, 

da incerteza, no sentido de dar estabilidade à relação dos líderes com os liderados é a 

alta hierarquização. 

A postura de espectador é a relação cautelosa e às vezes passiva dos 

empresários brasileiros com seu ambiente de negócio e não como um ator deste cenário. 

É de aceitar com passividade a condição externa e reagir defensivamente. 

Por último, Mota e Caldas (1997) enunciam a concentração de poder.  Esta 

situação predomina nas empresas brasileiras, as empresas estabelecem a estratégia no 

nível superior e aquelas que a formulam mais informalmente têm a intuição do presidente 

ou de mais alguém próximo a ele a fonte do pensamento estratégico.  
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Damatta (2003), em seu estudo sobre a identidade brasileira, discorre sobre 

o “jeitinho”.  O Jeitinho brasileiro é uma ferramenta de uso exclusivo do povo brasileiro e 

de construção e apelo emocional para se esquivar da formalização e das normas. Apesar 

de ter inúmeros aspectos negativos, como o favorecimento próprio; apresenta também 

alguns pontos fortes que favorecem a criatividade e os laços afetivos, segundo 

antropólogos e sociólogos. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

O estudo empreendido se insere como estudo de caso qualitativo (GODOY, 

2010; GIL, 2009; STAKE, 2011). Como forma de coleta de dados, a pesquisa utilizou uma 

metodologia de observação, além de entrevistas abertas com gestores e colaboradores.  

O olhar atento do pesquisador no campo foi recurso importante, caracterizando-se como 

etnografia da cultura organizacional, que tem mais interesse nas narrativas orais do que 

nos dados objetivos. Nessa perspectiva, a cultura pode ser interpretada e compreendida a 

partir de seus sinais e manifestações cotidianas, como também nos símbolos, ritos e 

representações sociais. 

 

4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 O caso da empresa São Braz 

 

A Empresa São Braz, foco neste estudo, pode evidenciar vários aspectos 

descritos pelos autores de cultura organizacional e cultura brasileira. Faz-se necessário 

evidenciar que a empresa estudada é genuinamente nordestina, e, por isso, traz em si 

aspectos regionais que podem ser marcantes em sua singularidade e, ao mesmo tempo, 

pode revelar traços gerais das empresas do nordeste brasileiro.  

 

4.2 O histórico da empresa 

 

   A São Braz Indústria Bebidas Ltda foi fundada em 1971 em Patos na 

Paraíba por Genival Braz de Souto. Genival criou a marca a partir de seu sobrenome e ao 

mesmo tempo homenageando a um santo espanhol que carrega o nome de Braz, 

conhecido como o padroeiro das doenças da garganta. Usando de uma estratégia 

mercadológica para entrar em novos mercados, fortalecer a marca e diminuir os gastos 
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com impostos, espalhou seus nove filhos pelo Nordeste do país. Em 1997 se estabeleceu 

no Ceará sob o comando de Genaldo Braz, que posteriormente em 2003 compraria a 

empresa de seu pai juntamente com seu irmão Girnaldo Braz. 

Hoje possui forte atuação no ramo de bebidas, sendo líder no segmento de 

vinhos voltados para as classes C e D no Nordeste brasileiro. Para sustentar esta 

posição, a organização conta com uma vinícola localizada em Petrolina – Pernambuco, 

onde é produzido o vinho, que vem a ser transportado posteriormente para a sua sede 

localizada no município de Eusébio – Ceará para ser engarrafado e distribuído ao 

mercado. Além do vinho, a empresa possui outros tipos de produtos em seu portfólio 

como: catuaba, licor, espumante, vodka, ice e jurubeba. 

Embora a empresa seja de médio porte, o avanço tecnológico proporciona 

com a utilização de apenas 115 funcionários diretos, a produção de cerca de 70 mil caixas 

por mês, podendo chegar ao número de 120 mil em virtude de datas especiais como a 

semana santa, bem como a liderança em um dos segmentos que atua. 

A São Braz é uma empresa tipicamente familiar dentro dos moldes da 

administração tradicional (Max Weber, 1993). Nesse modelo o “patriarca”, no caso 

Genaldo Braz, é quem toma as “rédeas” da organização demonstrando que não há 

separação entre relações de trabalho e familiares. Todas as decisões devem passar pela 

direção geral da empresa, tornando tudo menos hierarquizado e diminuindo a autonomia 

de cada setor.  

Foi observado que as relações afetivas permeiam todos os níveis 

hierárquicos da organização, desde a gerência formada pela família Braz até a produção, 

em que grande parte dos funcionários possui algum familiar ou amigos que os indicaram 

para trabalhar lá. Durante as entrevistas, as falas eram eivadas de afeto e gratidão pela 

oportunidade de poder indicar ou ser indicado por um parente ou amigo próximo. 

Podemos inferir que as dimensões do cotidiano e das relações interpessoais na empresa 

é marca fundadora de sua existência e manutenção, faz de cada funcionário, um 

colaborador “fiel”, e nisso consiste também a sua motivação.  

O sentimento de solidariedade dos membros da organização é comum na 

empresa. Os gestos de ajuda financeira aos funcionários ou seus parentes em 

dificuldade, seja doando remédios, tratamento especial a um funcionário diabético foi 

citado por vários entrevistados com um aspecto positivo no ambiente do trabalho.  Um 

fato lembrado pelos entrevistados foi o caso ocorrido com um motorista que havia batido o 

caminhão da empresa, e, como ele não possuía recursos para cobrir o dano causado, 
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despertou o sentimento de ajuda mútua de todos pessoas de vários setores, que se 

reuniram para angariaram ajuda financeira para o colega.  

Os vínculos pessoais, característica das organizações familiares, em que os 

funcionários tem papeis definidos por afeto ou simpatia é inversa a “frieza” da 

impessoalidade na empresa típica burocrática. Podemos afirmar, desse modo, que a 

empresa São Brás desenvolve vínculos de cordialidade, como definido Holanda (2002: 

147): “a cordialidade é expressão legítima de um fundo emotivo e transbordante”.  

Contrariando os ditamos das organizações modernas que despersonaliza os sujeitos, 

criando vínculos impessoais e meramente funcionais.  

Percebemos na empresa alguns colaboradores, designados pela direção 

para realizar múltiplas tarefas, cujos critérios foram baseados na confiança pessoal. 

Nesse caso, o encarregado de gerente produção pode tanto realizar o pagamento do 

pessoal como entrevistar novos funcionários. A multifuncionalidade e flexibilidade também 

têm matrizes nas relações de cordialidade e o patrimonialismo no Brasil que afetaram as 

empresas familiares brasileiras. Se o critério para designar tarefas nos setores da 

empresa é o de confiança pessoal, dele pode contrariar o sentido de mérito e técnica 

desenvolvido nas organizações modernas. Como nos fala Weber, se referindo ao tipo e 

dominação legal ou burocrática:  

O tipo do funcionário é aquele de formação profissional, cujas condições de 

serviço se baseiam num contrato, com pagamento fixo, graduado segundo a 

hierarquia do cargo e não do volume de trabalho, e direito de ascensão conforme 

regras fixas. Sua administração é trabalho profissional em virtude do dever 

objetivo do cargo (Weber, 1994 p. 68)  

 

Na São Braz é observada uma forte influência da religiosidade que é 

demonstrada através de crucifixos nas portas, estátuas, quadros de santos espalhados 

pela empresa, uma missa realizada todos os anos no dia 13 de fevereiro e até a 

inspiração do próprio nome da empresa. Essa manifestação da cultura organizacional 

através de objetos e de eventos pré-determinados são chamados de símbolos e rituais, 

eles ajudam a manter fortemente a cultura ao passar do tempo. As festas religiosas, 

assim com as festas sociais tem importância crucial no fortalecimento da identidade e dos 

vínculos pessoais e desenvolvem sentimentos de pertença no grupo. 

As festas são elementos estruturantes de qualquer sociedade, 

principalmente aquelas que se encontram no “calendário social” como uma ruptura da 

rotina e da ordem. Roberto Damatta (2003) em sua obra “O que faz o brasil, Brasil?” 
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aborda essa questão afirmando que a humanidade oscila entre a rotina, que é o ordinário 

e o corriqueiro e a festa, que é o extraordinário. No Brasil, Damatta (2003) toma o 

carnaval como modelo de festa da inversão, onde a hierarquia é descontruída e os papéis 

sociais redefinidos, como se estivessem de “cabeça para baixo”.  Nas festas da ordem, ao 

contrário, a manutenção do status e da hierarquia não é só mantido, como também 

demonstrado para a sua própria manutenção.  

No ambiente da fábrica São Brás, a oscilação entre festa e trabalho está 

dentro do planejamento anual de seu calendário (natal, dia das crianças, o aniversário da 

empresa), mas foi perceptível durante a pesquisa de campo, uma espécie de 

descontração natural no ambiente, uma humanização que desarticula o modelo 

mecanicista de produção.   

 

5. CONCLUSÕES  

A cultura de uma empresa é o resultado de conjunto de práticas que se 

propagam e se solidificam no cotidiano. A cultura é permeada de símbolos, ritos e 

representações sociais que podem ser interpretadas pelo pesquisador a fim de 

compreender a sua essência e contribuir para a sua significação ou ressignificação, 

quando se deseja mudar ou enaltecer as suas potencialidades.   

De modo geral as empresas trazem as marcas da cultura em que está 

inserida, mesmo que tente padronizar os modelos de gestão estabelecidos pela ciência 

da Administração e seus modelos de excelência eficácia, a força dos elementos humanos 

afetam as relações de trabalho e as práticas inseridas no cotidiano da gestão, fazendo 

com que as marcas de elementos culturais arraigados se manifestem de modo latente, 

diferenciando numa empresa instada no Brasil e outra no Japão, por exemplo.  

Essa dimensão pode ser percebida quando o pesquisador lança um olhar 

“de dentro de perto”, isto é, quando se busca decifrar o modus operandi de uma 

organização em seus gestos e sinais emitidos nas relações de trabalho, assim como nas 

práticas de gestão. Tanto a convivência como as decisões tomadas podem traduzir a 

cultura de uma gestão.   

Podemos dizer que cada empresa também possui a sua própria cultura 

organizacional. A São Brás é uma empresa genuinamente nordestina e suas 

características culturais foram influenciadas por um modelo de gestão brasileira, baseada 

numa dominação tradicional e patriarcal. Essa matriz desenvolveu elementos de interação 

sociais particulares e forte sentimento de solidariedade entre os colabores.  
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Na empresa São Brás, os vínculos trabalhistas são formais e regidos pela 

legislação trabalhista brasileira, mas são fortemente influenciados por modelos informais e 

pessoais, fazendo com que a rotina seja uma extensão da vida doméstica. Essa questão 

está bem próxima do que Holanda (2002) denominou de cordialidade, com fortes apelos 

emocionais e familiares.  

A singularidade da gestão da empresa São Brás está na preservação de 

laços pessoais e familiares que levam uma humanização latente. É o que faz com que os 

colaboradores se nomeiam da família, mesmo que a saibam da hierarquização da 

atuação de seus diretores. Nessa direção, a pesquisa de campo observou nas narrativas 

a evocação simbólica do diretor da empresa como pai e sua esposa e sócia como mãe, 

numa clara reprodução dos valores familiares nas relações de trabalho.   

Não se pretendeu com essa pesquisa realizar uma avaliação da gestão 

familiar, muito menos mensurar a eficácia de seu modelo, mas antes de tudo articular as 

características da cultura brasileira e sua influência nos modelos de gestão.  O seu 

destino, as suas potencialidades mercadológicas podem ser estudadas a posteriori, mas 

podemos afirmar que o modelo de gestão aplicada vai à contra mão dos modelos 

mecanicistas e burocráticos engendrados na modernidade. Seu modelo com forte apelo 

intuitivo é um bom exemplo de humanização na empresa que poderá não resistir às novas 

gerações.  
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