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RESUMO 

 

O século XXI trouxe consigo muitas mudanças, dentre elas, os novos fluxos 

migratórios ao redor do mundo, que têm alterado,  inclusive, o contexto do mercado 

de trabalho brasileiro. A condição do imigrante traz desafios não só para a sua 

integração no novo país, mas também dentro das organizações. O presente trabalho 

busca analisar quais são os conflitos e dificuldades pelas quais passam os 

imigrantes dentro do ambiente de trabalho e o quanto disso é decorrente da cultura 

organizacional da empresa onde estão inseridos. Para isso, descreveu-se o atual 

cenário migratório no Brasil e no Rio Grande do Sul, bem como aspectos da cultura 

brasileira e da cultura ganesa no âmbito do trabalho. Os pontos de conflito foram 

analisados a partir do estudo de uma empresa no ramo do setor alimentício e de 

imigrantes de uma nacionalidade específica, a ganesa, através de entrevistas semi-

estruturadas. O estudo evidenciou influência tanto da cultura nacional quanto da 

cultura organizacional nos conflitos apontados pelos imigrantes e pela gestora da 

empresa, indicando desafios abrangentes para uma melhor integração desses 

imigrantes no mercado de trabalho brasileiro. 

 

Palavras-chave: migração; cultura; cultura organizacional; conflito. 
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ABSTRACT 

 

The 21st century has brought many changes, among them, the new migratory flows 

around the world, which have modified, amongst other aspects, the context of the 

Brazilian labor market. The immigrant’s condition brings challenges not only for 

his/her integration in the new country, but also within organizations. This study seeks 

to analyse what are the conflits and difficulties that immigrants go through inside the 

workplace and how much of this is due to the organizational culture of the company 

where they are placed. For this purpose, the current migratory scenario in Brazil and 

in Rio Grande do Sul was described, as well as aspects of the Brazilian and the 

Ghanaian cultures in the work environment. The conflict issues were analyzed from 

the study of a company in the food sector and from immigrants from a particular 

nationality, Ghanaian, through semi-structured interviews. The study showed both 

influence from the national culture and the organizational culture in the conflicts 

pointed out by immigrants and by the company’s manager, indicating extensive 

challenges for better integration of these immigrants in the Brazilian labor market.     

 

Key-words: migration; culture; organizational culture; conflict. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As migrações internacionais são, hoje, de dimensão global. Segundo Faria 

(2015, p. 23), “não há país ou região do planeta que esteja ‘imune’ ao fenômeno 

migratório, como também não existe povo que não tenha recebido a influência de 

diversos fluxos de migrantes ao longo de sua formação”. As migrações sempre 

existiram, não surgiram com a globalização, porém, assumiram dimensão ainda 

maior na era contemporânea, estimuladas por avanços tecnológicos nos setores de 

transportes e comunicações, pela acelerada internacionalização da economia e pelo 

agravamento de disparidades sociais e econômicas entre regiões e países (Faria, 

2015). 

O Brasil é um país com uma longa história de imigração, ou seja, sempre 

presenciou a chegada de estrangeiros que, por diversas razões, se estabeleceram 

no território que hoje forma o país e contribuíram para formar a nossa nacionalidade. 

Começa-se no período da Coroa Portuguesa, com a vinda de “colonizadores” 

portugueses e, consequentemente, de africanos trazidos como escravos; segue-se 

para a imigração em decorrência de guerras e substituição de mão de obra escrava 

no país entre o fim do século XIX e a metade do século XX e, em seguida, cresce a 

presença de imigrantes de países vizinhos nas décadas posteriores a esse período 

(Zamberlam et al., 2014).  

A partir da década de 1980, o Brasil também tornou-se um país de emigração, 

presenciando importantes volumes de saída de brasileiros para outros países. 

Recentemente, contudo, o país voltou a crescer como país de destino de migrantes 

e vivemos uma nova fase no contexto da migração. Em 2013, o Brasil abrigava 

cerca de 940 mil imigrantes permanentes (oestrangeiro.org). Muitos desses novos 

imigrantes vêm de situações econômicas precárias, buscando nova vida em território 

brasileiro, visto o crescimento na economia nos últimos anos, as grandes obras de 

infraestrutura, a carência de mão de obra, entre outros aspectos, além do aumento 

no número de acordos políticos e mudanças na lei que facilitaram a vinda de 

estrangeiros.  
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Segundo dados do Conselho Nacional de Imigração (CNIg), o número de 

autorizações para concessão de visto ou residência permanente em caráter 

humanitário no Brasil, somente no ano de 2014, foi de 3.073, sendo que destes, 

1.891 são imigrantes do Haiti, 530 são de Bangladesh e, em seguida, vêm países 

como Senegal, Gana, Paquistão, etc. Embora a presença de imigrantes de países 

tradicionais europeus, latino-americanos e asiáticos continue preponderante, esses 

novos números demonstram um novo fluxo imigratório para o Brasil. Esses novos 

imigrantes, chegados recentemente também no estado do Rio Grande do Sul, atuam 

em inúmeros setores da economia, entre os quais a indústria de alimentos, 

construção civil e o setor terciário (Zamberlam et al., 2014). 

No entanto, o sonho de encontrar melhores condições de vida no Brasil, 

muitas vezes, esbarra em obstáculos. A condição do imigrante implica desafios 

econômicos, jurídicos, psicológicos e socioculturais. Visto que estes chegam com 

uma preocupação em ganhos financeiros imediatos, é possível que se submetam a 

longas jornadas de trabalho, a remunerações inferiores a de trabalhadores 

brasileiros e à sujeição a qualquer tipo de trabalho, mesmo que esteja abaixo de sua 

qualificação. Como apontado por Zamberlam et al. (2014), alguns dos desafios 

impostos aos imigrantes na sua chegada ao país estrangeiro dizem respeito a 

tratamentos racistas, ao choque cultural, a dificuldades na comunicação pela falta de 

conhecimento no idioma, entre outros. Toda essa bagagem cultural e dificuldade de 

inserção no convívio com a sociedade brasileira podem refletir em sua adaptação 

também no ambiente de trabalho. De acordo com a pesquisa feita por Zamberlan et 

al. (2014), muitos empregadores dessa mão de obra têm elogiado o desempenho 

dos imigrantes na realização das atividades estabelecidas, mas isso não exclui os 

problemas que certamente os imigrantes têm enfrentado. 

Esses imigrantes e, em muitos casos, suas famílias inteiras, chegam em 

ambientes culturais enormemente diferentes daqueles com os quais estavam 

acostumados e preparados para lidar. Hofstede (1991) fala em cultura como padrões 

de pensamento, sentimentos e ações que são aprendidos por um grupo de pessoas 

em determinado ambiente social. Imigrantes experienciam um grande 

distanciamento entre suas culturas próprias e a cultura do país anfitrião. A cultura 

brasileira apresenta traços cujo conhecimento é fundamental para compreender 
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fenômenos que se dão dentro do ambiente organizacional. Caldas, M.P. e Wood Jr. 

(1999, p. 28) dizem que “nossa textura sociocultural é complexa e multifacetada, 

influenciando nossas organizações e a forma como são geridas”. Isso tem impacto 

nas pessoas que compõem essas organizações, incluindo os imigrantes que nelas 

trabalham. Discutiremos alguns desses traços culturais importantes para a 

compreensão da cultural organizacional brasileira, como o personalismo, a 

ambiguidade e a distância do poder. 

Culturas também implicam em como processos são organizados dentro de 

ambientes de trabalho, visto que teorias, modelos e práticas são específicos de 

determinado contexto/cultura (Hofstede, 1991). Assim sendo, também dentro das 

corporações os imigrantes tendem a sentir os efeitos do choque cultural. Ao mesmo 

tempo em que eles fazem um esforço para manter as tradições e valores de seus 

países de origem, também precisam adaptar-se à nova realidade, interagindo com 

colegas de trabalho, cumprindo suas funções, seguindo regras e respeitando a 

hierarquia, entre muitos outros aspectos que fazem parte do ambiente de trabalho. 

Esse contato entre trabalhadores de diferentes países e culturas pode resultar 

em conflitos interculturais, já que a percepção de valores, normas, processos ou 

metas e as expectativas quanto ao comportamento adequado em determinada 

situação são diferentes (Martins e Garcia, 2011). Esses conflitos não apenas geram 

custos para a empresa, como também afetam o bem-estar e a produtividade dos 

trabalhadores, gerando o aumento, inclusive, de preconceitos e estereótipos. O 

objetivo deste trabalho foi investigar possíveis conflitos na empresa Conservas 

Oderich S.A., que emprega trabalhadores imigrantes. Para isso, foram entrevistados 

nove imigrantes de Gana e, através das entrevistas e do estudo das culturas 

brasileia e ganesa, identificou-se conflitos e buscou-se entender  suas origens. 

 Tendo este contexto de imigração como nova realidade no mercado de 

trabalho formal do Brasil e do Rio Grande do Sul e buscando encontrar os pontos de 

atrito no processo de adaptação dos imigrantes no ambiente de trabalho, põe-se a 

questão: “de que maneira a cultura organizacional da empresa Conservas 

Oderich S.A. impacta os trabalhadores imigrantes no ambiente de trabalho?”.  
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1.1  JUSTIFICATIVA 

 

 O século XXI trouxe consigo muitas mudanças no mercado de trabalho. A 

globalização se mostra hoje mais intensa do que nunca e dela vem a necessidade 

dos negócios estarem em constante mudança e adaptação às novas realidades que 

se apresentam. A imigração atual no Rio Grande do Sul muda o cenário não apenas 

dentro das comunidades onde esses imigrantes estão inseridos, mas também nas 

empresas que os estão contratando. De acordo com pesquisa realizada por 

Zamberlam et al. (2014), a maioria dos imigrantes pesquisados trabalha hoje em 

setores da indústria de alimentos, curtumes, moveleira e construção civil. 

 A pesquisa também mostra certa rotatividade entre empresas por um mesmo 

imigrante, que parte em busca de melhores oportunidades após observação do 

mercado de trabalho, mas também pelo fato de algumas empresas não respeitarem 

aspectos contratuais. Além disso, muitas dessas não oportunizam a seus 

trabalhadores estrageiros curso de português, o que dificulta bastante a interação 

com os colegas de trabalho. A percepção de toda essa realidade por parte dos 

imigrantes, certamente, difere muito daquela tida por brasileiros, pois o país de 

origem, a religião e a cultura de cada um desses imigrantes influencia 

profundamente na visão de mundo e na análise  desse ambiente de trabalho no qual 

estão atualmente inseridos.  

A relevância do estudo está, portanto, em analisar e apresentar essa 

realidade em uma empresa do Rio Grande do Sul, com fins de aprofundar os 

conhecimentos sobre a imigração recente para um melhor aproveitamento dessa 

mão de obra. Também busca descrever pontos de conflito/atrito entre os imigrantes 

e elementos do ambiente de trabalho, além de verificar como a cultura 

organizacional influencia nesses possíveis conflitos, para que não só os 

administradores desse país, mas também a comunidade (incluindo colegas de 

trabalho) estejam preparados para trabalhar em um cenário diferente daquele que 

estava estabelecido até então.  
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1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar como a cultura organizacional da empresa Conservas Oderich S.A. 

impacta no quadro de funcionários de origem migrante. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

- Descrever o atual cenário migratório no Brasil e no Rio Grande do Sul; 

- Caracterizar aspectos da cultura brasileira e da cultura ganesa no âmbito do 

trabalho; 

- Descrever pontos de conflito / choque cultural dos imigrantes dentro do 

ambiente de trabalho brasileiro. 

- Analisar em que medida esses possíveis conflitos são decorrentes da cultura 

organizacional da empresa Conversas Oderich S.A. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

 

Nesse capítulo serão apresentados os fundamentos teóricos que embasaram 

o estudo realizado. Ele visa oferecer referências científicas sobre o tema da 

pesquisa. Os temas abordados são o fenômeno migratório nos dias de hoje, os 

conceitos e teorias sobre migrações e o panorama da migração no Brasil, incluindo 

legislação e os migrantes no mercado de trabalho. Em seguida, descreve-se as 

culturas brasileira e ganesa, conceitua-se cultura organizacional e, por fim, discorre-

se sobre conflitos no ambiente de trabalho. 

 

2.1 O FENÔMENO MIGRATÓRIO NOS DIAS DE HOJE 

 

A mobilidade humana tem marcado a história mundial desde sempre e 

influenciado todas as regiões do planeta. Percebe-se, no entanto, que os 

movimentos migratórios têm ganhado ainda mais força na era contemporânea, 

estimulados, entre outros fatores, pela globalização, que produz condições sócio-

econômicas distintas entre países. Muitos países se tornaram lugares de trânsito ou 

de acolhida para populações imigrantes, enquanto outros passam a ter seus PIBs 

diretamente dependentes das remessas dos emigrantes (Cavalcanti, Oliveira, 

Tonhati, 2014). Segundo o World Migration Report 2013, havia 232 milhões de 

migrantes internacionais em 2013, número que representa um aumento de 50% 

entre 1990 e 2013 (grande parte deste aumento ocorreu entre 2000 e 2010), como 

mostra o gráfico a seguir (a linha representada por círculos indica as regiões 

desenvolvidas, enquanto a linha com triângulos indica as regiões em 

desenvolvimento). Destes, aproximadamente 59% viviam em regiões desenvolvidas, 

enquanto os outros 41% estavam em regiões em desenvolvimento.  
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Gráfico 1. Migrantes internacionais, 1990-2013 (milhões) 

 
Fonte: adaptado de Population Facts, UN (2013) 

 

Ainda segundo o World Migration Report 2013, a Europa e a Ásia juntas 

abrigavam dois terços de todos os migrantes internacionais no mundo em 2013: 72 

milhões de migrantes internacionais na Europa e 71 milhões na Ásia. Essas regiões 

eram seguidas pela América do Norte, África, América Latina, Caribe e Oceania, 

respectivamente. 

Cabe ressaltar que a maioria das migrações ocorre de forma legal. Segundo o 

World Migration Report 2010, apenas de 10% a 15% dos migrantes internacionais 

encontram-se em situação irregular. No entanto, o número de migrantes irregulares 

vem aumentando de maneira relativamente constante. Em sua maioria, estes entram 

legalmente no país receptor, mas permanecem além do período devido.  

É importante frisar que a esmagadora maioria das pessoas que se desloca o 

faz dentro de seu próprio país. Estima-se que aproximadamente 740 milhões de 

pessoas sejam migrantes internos, segundo o Relatório de Desenvolvimento 

Humano 2009 do Programa da ONU para o Desenvolvimento (PNUD). 

Faria (2015, p. 37) comenta que “nenhum país pode ser considerado alheio 

ao fenômeno migratório contemporâneo”. Hoje, os países experimentam, 

simultaneamente, ondas de emigração e imigração, ou seja, uma diversidade nos 

fluxos. Com isso, tem prevalecido a tendência, na literatura e nos foros 

internacionais de negociação, de se utilizarem os termos “migrante”, “migração” e 

“migratório”, sem os prefixos –e e –i.  
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2.2 CONCEITOS E TEORIAS 
 

Zamberlam (2004) explica que o conceito tradicional de mobilidade humana 

enfoca a migração como o movimento de pessoas ou grupos, de um lugar para 

outro, por diferentes motivos, seja de forma estável ou temporária. Assim, 

poderíamos incluir nesse grupo turistas, pesquisadores, estudantes, militares, 

homens de negócios, etc. Enquanto algumas pessoas optam livremente por sair de 

seu país de origem e colocar-se num processo migratório, outras migrações são 

resultado da exclusão e/ou da violência sofrida pelo ser humano, seja tanto por 

conflitos, guerras e terrorismo quanto por catástrofes naturais. Esse segundo grupo 

é que será o foco do presente trabalho, visto que há o interesse em analisar a nova 

realidade que se apresenta no Brasil. Segundo Cavalcanti, Oliveira e Tonhati (2014), 

diferentemente dos fluxos imigratórios do século XIX e princípios do século 

XX, em que os imigrantes originários do norte global eram incentivados e 

financiados pelo governo brasileiro porque tinham a função de “ocupar” 

territórios e “branquear” o país, na atualidade o mercado de trabalho 

brasileiro vem recebendo também imigrantes provenientes do hemisfério sul 

(haitianos, colombianos, senegaleses, peruanos e bengalis).  

O documento apresentado pela Conferência Internacional sobre População e 

Desenvolvimento (ONU, 1994), realizada em 1994 no Cairo, cita alguns fatores que 

afetam a migração internacional, como os desequilíbrios econômicos internacionais, 

a pobreza e a degradaçãodo meio ambiente, a falta de paz e de segurança, as 

violações dos direitos humanos e os variados graus de desenvolvimento de 

instituições judiciárias e democráticas.  

Tendo-se como migração, conforme Zamberlam (2004, p. 20), “um movimento 

de pessoas, grupos ou povos de um lugar para outro com a finalidade de 

estabelecer-se ou de trabalhar naquele local”, o documento também categoriza os 

imigrantes em migrantes regulares – aqueles que satisfazem a todos os requisitos 

legais para entrar, permanecer e, se aplicável, ter emprego no país de destinação –,  

migrantes irregulares – pessoas que não preenchem as exigências estabelecidas 

pelo país de destinação para a admissão em emprego e para permanecer ou 

exercer uma atividade econômica –, e refugiados, que, de acordo com a Lei nº 

9474/97 (baseada na Convenção de Genebra de 1951 e no Protocolo de 1967), é a 
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pessoa que, devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, 

religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas encontre-se fora de seu 

país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção de tal país. 

 Existem várias teorias explicativas da decisão de migrar. Um primeiro 

conjunto de teorias sobre migrações é o das teorias micro-sociológicas. Segundo 

Henriques (2009), estas oferecem perspectivas individualistas, dando ao indivíduo o 

papel principal na decisão de migrar. Nesse conjunto, se encaixa a Teoria 

Neoclássica (ou Teoria de Push-Pull), segundo a qual “(...) é com base em 

informação acerca das características da sua região de origem e das potenciais 

regiões de destino (em particular a situação de emprego e níveis salariais) que o 

migrante se decide por um percurso migratório (...)” (Peixoto, 2014, p. 14). 

 A maioria dos migrantes contemporâneos desloca-se por razões econômicas, 

respondendo a fatores de atração (ou pull factors), com a perspectiva de melhores 

condições de vida que encontrarão nos países de destino, em termos de ofertas de 

empregos, padrões salariais e trabalhistas e possibilidade de ascensão econômica 

(Faria, 2015). Já os fatores de repulsão (push factors), forçam os migrantes a sairem 

de seus países, como desastres naturais, conflitos civis ou perseguição política, 

racial ou religiosa. 

 Cabe ressaltar que, embora as teorias push-pull valorizem as disparidades 

econômicas como determinantes das migrações, não são os indivíduos que vivem 

em condições de extrema pobreza que migram, pois estes não possuem os meios 

necessários para fazer face aos custos desse empreendimento: nem o capital 

econômico (pagamento da viagem, recursos para se manterem enquanto não 

arranjam emprego, entre outros), nem o capital cultural necessários para conhecer 

as oportunidades existentes noutras regiões diferentes da sua, nem o capital social 

necessário para se adaptarem ao país de acolhimento (Portes, 1999; Castles, 2005 

apud Henriques, 2009). 

 Por outro lado, as teorias macro-sociológicas são as que privilegiam fatores 

coletivos, exteriores ao agente social, que condicionam de forma positiva ou 

negativa a decisão de migrar (Henriques, 2009). Essas teorias tentam explicar as 

migrações com base em aspectos como um mercado global de trabalho que cria 
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“zonas salariais” diferenciadas, um mercado de trabalho segmentado, que inclui um 

setor formal da economia (setor primário) e outro informal (secundário), que atrai 

imigrantes provenientes de regiões pobres, entre outros fatores. 

 Henriques (2009) comenta que entre os dois grandes grupos de teorias, 

existem outros fatores que influenciam a decisão de migrar, como os laços sociais e 

étnicos, as agências de emprego e as instituições, como o Estado, associações de 

imigrantes, universidades, etc. Essas instituições/organizações podem ter o papel de 

desencadear os fluxos migratórios ou apenas um papel de acompanhamento.  

 

2.3 PANORAMA DA MIGRAÇÃO NO BRASIL  

 

Conforme Faria (2015, p. 65): 

[...] a significativa diversidade e riqueza cultural brasileiras são o legado de 

várias ondas migratórias, de continentes e países diversos, que, ao longo 

dos séculos, por diferentes meios e razões, ocuparam e colonizaram o 

território brasileiro.   

Até a segunda metade do século XX, o Brasil foi fortemente marcado pela 

imigração internacional. Os primeiros a imigrarem foram os portugueses, cinco 

séculos atrás, que logo em seguida trouxeram imigrantes africanos para servirem 

como mão de obra escrava (migração forçada). Ribeiro (1995) diz que  

a sociedade e a cultura brasileiras são conformadas como variantes da 

versão lusitana da tradição civilizatória europeia ocidental, diferenciadas por 

coloridos herdados dos índios americanos e dos negros africanos.  

Apesar disso, ele acrescenta que essas matrizes formadoras não se tornaram 

minorias raciais, culturais ou regionais, mas a unidade étnica brasileira não significa, 

porém, nenhuma uniformidade. A imigração, que introduziu novos contingentes 

humanos, principalmente europeus, árabes e japoneses, é uma das forças 

diversificadoras da étnica brasileira. 
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Do final do século XIX à 1980, o fluxo migratório para o Brasil passou a ser 

constante e formado por uma grande diversidade de raças, povos e nacionalidades. 

Porém, predominou a migração europeia, seja em decorrência de novos sistemas 

políticos e econômicos, seja devido a guerras, como a unificação territorial da 

Alemanha e da Itália. O Brasil, nesse período, necessitava de imigrantes para a 

substituição da mão de obra escrava para os cafezais e canaviais da região 

Sudeste, além de, após a 2ª Guerra Mundial, buscar mão de obra qualificada para a 

crescente indústria dos setores automobilísticos, químicos, farmacêuticos, 

siderúrgicos e do setor de transportes (Zamberlan et al. 2014). Até esse período, 

portanto, as questões migratórias interessavam ao Brasil na perspectiva de país de 

destino. 

 A partir da década de 80, o Brasil passou também a ser um país de 

emigração, exportando mão de obra. Patarra (2005) comenta que algumas análises 

conjunturais associavam a saída de brasileiros à década perdida ou à conjuntura do 

Governo Collor, mas era a questão social que estaria inerente à nova etapa de 

globalização e à reestruturação produtiva a nível internacional. Somado a isso, o 

aumento das facilidades de informação e transporte intercontinental também 

contribuiu para o desencadeamento de correntes emigratórias que seguem até os 

dias atuais. 

 E, mais recentemente, a crise econômica mundial de 2007 introduziu uma 

maior complexidade nos eixos de deslocamentos e trouxe consigo um aumento e 

diversificação dos fluxos imigratórios para o Brasil (Cavalcanti, Oliveira, Tonhati, 

2014). Além disso, o desenvolvimento econômico e social do país e seu 

reposicionamento geopolítico nos últimos anos têm contribuído para a diversificação 

da migração. Assim, hoje percebemos uma forte presença de imigrantes latinos e 

africanos no Brasil, por exemplo. 

Ainda assim, estima-se que o número de estrangeiros residentes no Brasil 

represente pouco mais de 0,5% da população brasileira - sendo a média dos países 

desenvolvidos de destino em torno de 4 a 5% da população. 
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2.3.1 Legislação 

 

Um aspecto relevante a ser mencionado sobre a história das migrações é o 

fato de que o controle das fronteiras é algo relativamente recente, inaugurado a 

partir da formação dos Estados nacionais (Faria, 2015). Hoje, os Estados 

administram o tema migratório em bases unilaterais, pois não há regime formal 

sobre migrações no sentido da existência de uma estrutura formal de acordos 

vigentes entre Estados. Tampouco existe organismo no âmbito das Nações Unidas 

que regule o tema de migrações internacionais, ao contrário do que ocorre no caso 

dos refugiados, que estão sob proteção internacional do Alto Comissariado das 

Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), criado em 1950.  

No caso do Brasil, a tendência de aumento no número de imigrantes nos 

últimos anos, reflete, entre outros fatores, uma política de integração e de 

regularização migratória no plano regional. De acordo com Faria (2015), o caráter 

progressista que se atribui à política migratória nacional se sobressai em relação às 

políticas de outros países. Um exemplo são as “anistias”, que permitem ao imigrante 

em situação irregular requerer residência provisória com isenção das penalidades 

decorrentes de sua permanência irregular no país. 

Em termos de legislação, a migração no Brasil tem como referência principal  

o Estatuto do Estrangeiro (lei nº 6815/80), de 1980, que define a situação jurídica do 

estrangeiro no Brasil e cria o Conselho Nacional de Imigração (CNIg), que tem como 

atividades formular objetivos para a elaboração da política de migração, coordenar e 

orientar as atividades de migração, entre outros. A crítica que se tem em relação a 

essa legislação é que ela segue a lógica de “segurança nacional” vigente na 

Ditadura Militar, época em que foi publicada. Assim, a lei cria controles restritivos às 

imigrações (Zamberlam, 2004). Devido a essa defasagem do Estatuto do 

Estrangeiro, matérias relacionadas ao tratamento dos migrantes no Brasil têm sido 

reguladas por sucessivas Resoluções do CNIg, em temas como concessão de 

vistos, regularização migratória e acesso ao mercado de trabalho. 

 Com o intuito de adequar a legislação brasileira à realidade migratória atual, 

iniciou-se um debate sobre a revisão do Estatuto do Estrangeiro ainda nos anos 90. 
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O então projeto de lei, apresentado pelo Executivo ao Congresso Nacional, não 

avançou e foi retirado do Congresso. Em 2009, novo projeto de lei foi apresentado 

(PL 5.655/2009), mas está, hoje, apensado ao PL 2.516/2015, que institui a Lei de 

Migração. A proposta abandona a perspectiva da segurança nacional do Estatuto do 

Estrangeiro e cria garantias para o tratamento igualitário dos migrantes que entram 

no país, baseado no paradigma dos direitos humanos. 

Outra lei que também constitui esse contexto é a Lei nº 9474/97, que define 

mecanismos para a implementação do Estatuto dos Refugiados de 1951. Segundo o 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), essa lei adota 

a definição ampliada de refugiado estabelecida na Declaração de Cartagena de 

1984, que considera a “violação generalizada de direitos humanos” como uma das 

causas de reconhecimento da condição de refugiado. A lei brasileira de refúgio 

também criou o Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), que lida, 

principalmente, com a formulação de políticas para refugiados no país. 

 

2.3.2 Os migrantes e o mercado de trabalho brasileiro 

 

O mercado de trabalho determina a intensidade e o direcionamento dos fluxos 

migratórios e é nele que é possível compreender a posição social que ocupam os 

imigrantes (Cavalcanti, Oliveira, Tonhati, 2014). Segundo os autores, hoje, ao 

contrário de décadas passadas, o Brasil vem recebendo imigrantes provenientes 

também do hemisfério sul (haitianos, colombianos, senegaleses, peruanos, bengalis, 

etc). O Informe do Observatório das Migrações Internacionais (OBMigra) (2014) 

mostra que entre os anos 2011 e 2013, o número de imigrantes no mercado de 

trabalho formal no Brasil cresceu 50,9%, sendo que destes, a nacionalidade mais 

numerosa é a dos haitianos, que em 2013 eram 14.579, superando os portugueses.  

Outro fato observado é a inconsistência de status. Na sua maioria, os 

imigrantes contam com uma formação profissional superior, mas no momento da 

incorporação no mercado de trabalho, se inserem em uma posição inferior em 

relação ao seu grau de especialização, formação acadêmica e experiência laboral 
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prévia. Assim, descendem na escala laboral e, portanto, social. Em torno de 40% 

dos imigrantes recebem somente entre 1 e 2 salários mínimos. 

Por outro lado, há também um grande número de trabalhadores estrangeiros 

qualificados no Brasil, que circulam pelas empresas multinacionais. Segundo 

Cavalcanti, Oliveira e Tonhati (2014), há uma carência de profissionais altamente 

qualificados especialmente nas áreas de biotecnologia, infraestrutura, profissionais 

de saúde, etc.1 Os autores comentam que esses imigrantes são percebidos 

socialmente de modo diferenciado pelos discursos políticos, da mídia e, inclusive, 

acadêmicos. Portanto, os imigrantes estão nos extremos do mercado de trabalho: 

tanto na base quanto no topo. Focaremos, no entanto, naqueles imigrantes 

demandados para atividades que exigem pouca qualificação, que vêm se tornando 

mais numerosos no sul do país, nos setores da construção civil e no setor de 

produção de bens industriais, como, por exemplo, os trabalhos nas fábricas de 

conservas, nos abatedores de carne e frango, entre outros.  

O número de imigrantes no Brasil apresentou tendência de declínio nas 

últimas décadas que antecederam a realização do Censo Demográfico 2010, visto 

as saídas por óbitos e re-emigração. Ainda assim, o total de imigrantes em 2010 era 

de 592.591. Dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), demonstram 

que, entre os anos 2011 e 2013, o total de estrangeiros com vínculo formal de 

trabalho aumentou em 50,9%. O gráfico 3.1 mostra a quantidade de estrangeiros 

com vínculo formal de trabalho, por regiões de origem. 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 De acordo com a Pesquisa de Escassez de Talentos de 2015, da consultoria internacional Manpower Group, o Brasil é o 

quarto país do mundo com dificuldade para preencher vagas no mercado de trabalho. 
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Gráfico 2. Quantidade de estrangeiros com vínculo formal de trabalho, por regiões de origem. 
Brasil 2011, 2012, 2013 

0,0

10000,0

20000,0

30000,0

40000,0

50000,0

60000,0

70000,0

América Latina
e Caribe

Europa Ásia Oceania África América do
Norte

2011 2012 2013
 

Fonte: RAIS/TEM 

Também apresentamos um quadro sinótico do IBGE com um resumo dos 

dados em relação aos imigrantes no Brasil, segundo os censos de 2000 e 2010, no 

qual podemos verificar o perfil geral dos imigrantes e como eles têm composto o 

mercado de trabalho. Em relação à estrutura etária, cabe ressaltar que a chegada 

dos novos imigrantes ajudou a atenuar ligeiramente seu envelhecimento. Além 

disso, é importante frisar que o grande fluxo de imigrantes após 2010 pode ter 

mudado o cenário e os dados geográficos dessa população. 
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Quadro 1. Imigrantes no Brasil 
Imigrantes no Brasil 
1. Concentração da imigração em SP, RJ, PR e RS, que juntos concentravam 
71,2% e 63,8% dos imigrantes, respectivamente em 2000 e 2010. 

2. Aumento na participação absoluta de imigrantes oriundos dos países das 
Américas e China. 

3. Estrutura etária envelhecida, fruto da contribuição das migrações mais históricas; 
segmento idoso representava 38,4% e 34,9%, respectivamente em 2000 e 2010. 

4. O segmento declarado como de cor branca superava os 70% nos dois Censos, 
mas observamos o aumento na declaração de pretos e pardos em 2010. 

5. A imigração da década de 2000 influenciou o aumento no número de solteiros 

entre os imigrantes. 

6. Melhoria na estrutura relativa do nível de instrução dos imigrantes. 

7. Aumento no volume de imigrantes com carteira assinada e conta própria. 

8. Maior volume de domicílios com renda média familiar per capita inferior a três 

salários mínimos.  

9. Aumento absoluto de imigrantes com jornadas semanais de trabalho superior a 

44 horas e entre 15 e 30, o que sinaliza, por um lado, a precarização e, por outro, a 

super exploração da força de trabalho imigrante. 

Fonte: adaptado de Cavalcanti et al. (2014) 

De acordo com os censos demográficos de 2000 e 2010 (IBGE), o Rio 

Grande do Sul é o quarto estado brasileiro com o maior número de imigrantes, atrás 

apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Juntos, esses quatro estados 

concentravam 63,8% dos imigrantes do país em 2010. No Rio Grande do Sul, os 

imigrantes atuam em diversos setores da economia, entre os quais a indústria de 

alimentos (frigoríficos), como demonstra o quadro a seguir de Zamberlam (2014, p. 

15). 
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Tabela 1. Trabalhadores imigrantes sindicalizados na indústria da alimentação do RS- 2014 
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Haitianos 250 288 60 7 14 40 153 30 66 5 11 37 - - 961
Senegaleses 150 91 - - - - 20 10 - - 7 106 101 100 495
Ganeses - - - - - - - 13 - - 37 26 4 - 80
Bengalis - - - - - - 5 - - - - 37 - - 42
Somalis - - - - - - - - - - - - 4 - 4
Outras nacionalidades(*) - 32 1 - - - - - - 25 5 10 - - 73
TOTAL (**) 400 411 61 7 14 40 178 53 66 30 60 216 109 100 1745

(*)  Camaroneses, paquistaneses, indianos, dominicanos, paraguaios, argentinos.
(**) Esse total não inclui os trabalhadores imigrantes não sindicalizados

Trabalhadores imigrantes sindicalizados na indústria da alimentação do RS - 2014

 
Fonte: Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentos RS. Porto Alegre, 2014. 

 

Ainda compondo o panorama dos estrangeiros no Brasil, é importante 

ressaltar os dados sobre os refugiados, que também têm estado presente no 

mercado de trabalho brasileiro. Quanto a estes, de acordo com o ACNUR, o Brasil 

possuia, até a metade de 2015, 8.400 refugiados reconhecidos, de 81 

nacionalidades distintas (25% deles são mulheres). Os principais grupos são 

compostos por nacionais da Síria, Colômbia, Angola e República Democrática do 

Congo. O número total de pedidos de refúgio aumentou mais de 2.020% nos últimos 

anos, conforme pode ser verificado no gráfico 3.2.2   

 

 

 

                                                           

2
 Estes dados não incluem informações relacionadas aos nacionais do Haiti que chegaram ao Brasil desde o 

terremoto de 2010. Apesar de solicitarem o reconhecimento da condição de refugiado ao entrarem no território nacional, seus 

pedidos foram encaminhados ao Conselho Nacional de Imigração (CNIg), que emitiu vistos de residência permanente por 

razões humanitárias. De acordo com dados do ACNUR, 45.607 haitianos entraram no Brasil até a metade de 2015. 
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Gráfico 3: Novas solicitações de refúgio por ano 

 
Fonte: Adaptado de ACNUR Brasil (2015) 

 
 

2.4 CULTURA BRASILEIRA  

 

Além de estarem inseridos em uma nova cultura nacional, os imigrantes que 

compõem o mercado de trabalho formal também precisam adaptar-se à cultural 

organizacional da empresa. No entanto, uma está intimamente relacionada à outra, 

pois aspectos importantes da cultura da organização emanam de traços da cultura 

nacional. Segundo Netto, Dias e Mello (2003), a formação desses traços deriva de 

fatores de formação do país, como sua colonização e formas de poder que atuaram 

no processo de sua formação, consolidação e desenvolvimento. A cultura brasileira 

tem três matrizes: a indígena, a portuguesa e a da África negra, que misturaram-se 

em proporções diversas e deram origem a várias subculturas no Brasil (Motta,  

Caldas, 1997). 

Cultura é um conceito que contempla múltiplas definições. Para Hofstede 

(1991), cultura são os padrões de pensamento, sentimentos e ações que são 

aprendidos por um grupo de pessoas em determinado ambiente social, sendo, por 

isso, um fenômeno coletivo, constituído de regras não-escritas. O autor também 

comenta que as diferenças culturais se manifestam de diversas maneiras, sendo que 

as mais superficiais são os símbolos (palavras, gestos, imagens, objetos), seguidos 
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pelos heróis (pessoas, vivas ou mortas, reais ou imaginárias, que possuem 

características altamente valorizadas em uma cultura e, por isso, servem como 

modelos de comportamento), passando pelos rituais (atividades coletivas, como 

formas de cumprimento ou cerimônias religiosas), até chegar na camada mais 

profunda (no núcleo) que são os valores (tendências amplas de preferência de 

certos estados de coisas). 

Entre 1967 e 1973, Hofstede conduziu uma pesquisa em mais de 70 países, 

pesquisando 160 mil executivos e trabalhadores de uma grande corporação 

multinacional norte-americana. Segundo Prestes Motta (1995), a descoberta mais 

importante de Hofstede refere-se à importância da cultura nacional na explicação 

das diferenças em atitudes e valores em relação ao trabalho. Para Hofstede (1991), 

é fundamental compreender as sociedades para entender os comportamentos de 

administradores, líderes e trabalhadores, mesmo porque teorias, modelos e práticas 

são basicamente específicos de cada cultura. 

O modelo de cultura nacional de Hofstede (1991) consiste em 5 dimensões, 

que são usadas para comparar países (e não indivíduos). Resumidamente, elas são 

as seguintes: 

• Distância do poder: refere-se à medida com que os participantes 

menos poderosos de instituições (família, escola, comunidade) e 

organizações de determinado país aceitam a distribuição desigual de 

poder. Assim, países com um alto grau de distância do poder, como 

Malásia e Eslováquia, aceitam uma ordem hierárquica na qual cada um 

tem seu lugar. Já em países com baixo grau de distância do poder, 

como Canadá e Holanda, as pessoas buscam equalizar a distribuição 

de poder e demandam justificativas para possíveis desigualdades. 

• Individualismo x Coletivismo: fala-se em individualismo nas 

sociedades em que os laços entre indivíduos são fracos (espera-se 

que cada um cuide apenas de si mesmo e de sua família), como nos 

Estados Unidos. Coletivismo, ao contrário, designa sociedades nas 

quais as pessoas são integradas em grupos coesos e fortes desde seu 

nascimento, que os protegem em troca de fidelidade inquestionável ao 
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longo da vida. É o exemplo da Guatemala e do Equador. Segundo 

Prestes Motta (1995), no caso das culturas coletivistas, a pressão 

social externa é a principal forma de controle. Individualismo e 

distância do poder costumam ser negativamente correlacionadas, ou 

seja, países com alto grau de distância do poder tendem a ser mais 

coletivistas. 

• Masculinidade x Feminilidade: uma sociedade é chamada de 

masculina quando papeis emocionais de gênero são claramente 

distintos: homens devem ser assertivos, firmes e focados em sucesso 

material, enquanto mulheres devem ser mais modestas, afetuosas e 

preocupadas com a qualidade de vida. Logo, em uma sociedade 

feminina, ambos homens e mulheres contêm as características ditas 

femininas. A sociedade masculina (como Japão e Hungria) é mais 

competitiva, enquanto a feminina (como Suécia e Noruega) é mais 

cooperativa. 

• Nível em que se procura evitar a incerteza: refere-se à medida na 

qual os participantes de uma cultura sentem-se ameaçados frente a 

situações ambíguas ou desconhecidas. Em países onde não há grande 

preocupação em se evitar a incerteza, os níveis de ansiedade são 

relativamente baixos. Países caracterizados por alto nível de busca 

para se evitar a incerteza, como Japão, Portugal e Grécia, apresentam 

como traço comum os empregos vitalícios (Prestes Motta, 1995). 

• Orientação para longo-prazo x Orientação para curto-prazo: 

sociedades orientadas para o longo-prazo cultivam virtudes 

relacionadas a recompensas, principalmente perseverança e 

parcimônia. Elas encorajam esforços na educação moderna como uma 

forma de se prepararem para o futuro; além disso, nesse tipo de 

sociedade, família e trabalho não estão separados, é normal haver 

empresas familiares. Os maiores exemplos são os países asiáticos, 

como China e Japão. Por outro lado, sociedades orientadas para o 

curto-prazo cultivam virtudes relacionadas ao passado e ao presente, 
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como respeito pela tradição e obrigações sociais, e vêem mudanças 

sociais com desconfiança, como a República Tcheca e a Nigéria. 

 

De acordo com esse estudo, o Brasil é caracterizado por uma distância do 

poder grande, refletindo uma sociedade que acredita que a hierarquia deve ser 

respeitada e que desigualdades entre pessoas são aceitáveis. Isso justifica o fato de 

pessoas mais poderosas terem mais benefícios que as demais. Em organizações, 

existe a figura do chefe que assume todas as responsabilidades; símbolos de status 

são muito importantes, pois indicam a posição social. 

O Brasil também aparece como uma sociedade coletivista, o que é um 

aspecto importante no ambiente de trabalho, visto que, por exemplo, espera-se que 

um membro mais velho da família e com mais poder ajude um sobrinho mais novo a 

ser contratado para uma vaga na sua empresa. No mundo dos negócios, é 

importante construir relações duráveis e honestas: uma reunião geralmente começa 

com conversas gerais para que os participantes se conheçam bem antes de fazerem 

negócios. 

Quanto à dimensão masculinidade x feminilidade, o Brasil ocupa uma posição 

intermediária, ou seja, apresenta tanto características masculinas, quanto femininas. 

Segundo Prestes Motta (1995), a masculinidade refere-se à medida segundo a qual 

valores dominantes na sociedade enfatizam tanto a assertividade quanto a aquisição 

de dinheiro e de coisas, além de definir os papeis de gênero com muito mais rigor, 

enquanto a feminilidade salienta os relacionamentos entre pessoas e a preocupação 

com o próximo. O Brasil também ocupa uma posição intermediária na dimensão em 

relação à orientação para longo ou curto prazos. Referente ao nível de busca para 

se evitar a incerteza, o Brasil, assim como a maioria dos países latinos, apresenta 

uma pontuação elevada. Isso demonstra que o país tem uma forte necessidade de 

regras e de um sistema legal elaborado a fim de estruturar a vida e tornar o mundo 

mais seguro. Brasileiros precisam ter momentos relaxantes em seu dia-a-dia, 

conversar com colegas, curtir refeições, etc. Além disso, são pessoas muito 

apaixonadas e expressivas: emoções são facilmente demonstradas através da 

linguagem corporal. 
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Também na tentativa de descrever as culturas organizacionais sob o prisma 

da cultura brasileira, Freitas (1997) comenta sobre outros traços brasileiros, como o 

personalismo, que caracteriza a sociedade brasileira como base em relações 

pessoais e na busca de proximidade e afeto nessas relações, ao mesmo tempo em 

que se manifesta o paternalismo (domínio moral e econômico, que vem da 

influência da família patriarcal e escravocata em nossa sociedade). O autor também 

fala em malandragem, que seria a flexibilidade e adaptabilidade como meio de 

navegação social, e o “jeitinho brasileiro”, que é o famoso caminho intermediário 

entre o “pode” e o “não pode”. Outro traço da nossa cultura mencionado por Freitas 

(1997) é o traço aventureiro, que caracteriza o brasileiro mais como sonhador do 

que como disciplinado e fala da tendência à aversão ao trabalho manual ou 

metódico, que é considerado de baixo prestígio social. 

Temos, assim, um panorama geral sobre como se expressa a cultura 

brasileira dentro do ambiente organizacional. Essas características serão 

importantes para analisarmos e compararmos as percepções dos imigrantes que 

aqui estão trabalhando em relação a essa cultura diferente das suas.   

 

2.5 GANA 

 

Gana é um país da África ocidental, cuja língua oficial é o inglês e a capital e 

cidade mais populosa é Acra. Em 1957, Gana tornou-se o primeiro país subsaariano 

na África colonial a conquistar sua independência. Sua população é formada por, 

aproximadamente, 26 milhões de habitantes e as religiões predominantes são a 

protestante, a cristã, a católica e a muçulmana. 

Segundo Graham (2007), Gana ainda convive com os problemas do período 

colonial. No governo do primeiro presidente, Nkrumah, a economia foi administrada 

com investimentos na infraestrutura e voltada para o setor social. Nkrumah tornou-se 

portador da mensagem anti-imperialista. Após sua derrubada, em 1966, por um 

golpe de estado, o país entrou em um período de instabilidade política, no qual 

permaneceu até 1982. Sob a presidência de Jerry Rawlings, o país converteu-se à 
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economia de mercado, com o apoio de instituições financeiras internacionais e dos 

países do Norte.  

Rawlings se fragilizara devido ao aumento da corrupção e aos reflexos 

autoritários que o distanciaram da população. Aliado à isso, a crise econômica de 

1999, provocada pela queda no preço das matérias-primas, revelou as fragilidades 

estruturais da economia de Gana: dependência da ajuda externa e o peso da dívida. 

O presidente seguinte fez com que o país voltasse a crescer, mas o aumento das 

desigualdades continua. 

Graham (2007) diz que a economia em Gana, baseada no estímulo às 

exportações de cacau, gás, petróleo e, também, de minerais, não consegue criar 

empregos suficientes, e os poucos oferecidos são mal remunerados. Isso provocou 

migrações internas e externas, das quais a mais conhecida é a de profissionais do 

setor de saúde. O êxodo mais importante diz respeito a milhares de jovens, com 

pouca formação acadêmica, mas bem instruídos, cujas rendas permitem - quando 

bem-sucedidos no exterior - que um grande número de famílias se mantenha acima 

do limiar de pobreza.  

Nos últimos anos, algumas cidades do Rio Grande do Sul têm presenciado a 

chegada de muitos ganeses, vindos, principalmente, na época da Copa do Mundo 

no Brasil. Conforme reportagem do Programa Fantástico, exibido no dia 17 de 

agosto de 2014, o governo brasileiro emitiu 8,5 mil vistos para ganeses virem assistir 

à Copa do Mundo. Destes, mil e cem ganeses não voltaram depois da Copa. Muitos 

desses ganeses chegaram à cidade de Caxias do Sul, dadas as promessas de 

emprego, as facilidades  para conseguir o protocolo de refugiado e uma rede de 

assistência aos imigrantes, segundo reportagem do portal G1 de 18 de julho de 

2014. Segundo a tabela 1 (página 24), em 2014, havia imigrantes ganeses 

trabalhando nas cidades gaúchas de Marau, São Sebastião do Caí, Serafina Corrêa 

e Tapejara. 
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2.5.1 Cultura Ganesa  

 

Hofstede também incluiu Gana no seu estudo. Os principais resultados 

quanto à cultura desse país foram os seguintes: 

Gana apresenta uma pontuação alta no item ”distância do poder”, o que 

significa que as pessoas aceitam posições hierárquicas sem necessidade de 

justificativas. A hierarquia dentro da organização é vista como um reflexo de 

desigualdades inerentes, centralização é comum, os subordinados esperam que 

lhes digam o que fazer e o chefe ideal seria um autocrata benevolente. 

No item “individualismo”, Gana tem uma pontuação bem abaixo do Brasil, se 

mostrando uma sociedade ainda mais coletivista que a brasileira. Sendo assim, 

lealdade é fundamental e substitui a maioria das outras regras existentes na 

sociedade. Relações fortes são valorizadas, e cada um deveria responsabilizar-se 

pelo outro. A relação entre empregado e empregador é percebida em termos morais, 

como em uma família.  

A sociedade de Gana é relativamente feminina, onde gestores buscam 

consenso, pessoas valorizam igualdade, solidariedade e qualidade de vida no 

trabalho. Os conflitos são resolvidos através de negociação e compromisso; são 

valorizados incentivos como tempo livre e flexibilidade. Um gestor efetivo é um que 

dá suporte e o processo de tomada de decisão é integrado. 

Gana apresenta uma preferência por evitar a incerteza e, por isso, pode 

manter códigos rígidos de crenças e comportamentos. Nesse tipo de cultura, há uma 

necessidade emocional por regras (mesmo que elas pareçam não funcionar), 

pessoas sentem que precisam estar ocupadas e trabalhar duro, pode haver certa 

resistência à inovação e segurança é um elemento importante para a motivação 

individual. 

Quanto à orientação para longo-prazo, Gana apresenta uma pontuação 

bastante baixa, indicando uma preferência muito forte a uma maneira normativa de 

pensar. Pessoas nesse tipo de sociedade têm uma preocupação grande em 



33 

 

 

estabelecer uma verdade absoluta; eles demonstram grande respeito às tradições e 

foco em resultados rápidos. 

Esses resultados nos dão subsídios para uma melhor compreensão das 

culturas brasileira e ganesa. A dimensão de maior discrepância entre os dois países 

é a “orientação para longo-prazo”, visto que a pontuação do Brasil é muito superior à 

de Gana, mostrando que a sociedade ganesa tenta manter mais conexões com o 

seu passado, enquanto lida com os desafios do presente e do futuro. Além disso, 

pode enxergar mudanças na sociedade com suspeita. Outra dimensão que 

apresenta certa disparidade, porém mais baixa, é a dimensão “individualismo”, visto 

que a sociedade ganesa é mais coletivista que a brasileira.  

Gana também demonstra ter mais distância do poder, ser uma sociedade 

mais feminina e evitar menos a incerteza. 

Isso posto, possíveis conflitos que poderiam manifestar-se, tomando-se como 

base os resultados acima apresentados, seriam: ganeses podem encontrar mais 

dificuldades em lidar com mudanças; podem não se adaptar a um possível clima de 

competição entre colegas/equipes; tomam menos a iniciativa, esperando que lhes 

digam o que fazer; apesar da necessidade emocional por regras, os ganeses 

tendem a valorizar mais a relação de lealdade que têm com seus superiores, por 

exemplo. Sendo assim, podem esperar uma relação próxima com estes, os 

colocando acima das regras. 

 

2.6 CULTURA ORGANIZACIONAL  

 

 O tema “cultura organizacional” começou a ser pesquisado na década de 

1980. Cooper, Cartwright e Early (2001) listam alguns fatores para esse interesse: a 

globalização dos negócios de larga escala e os desafios que ela impôs para meios 

convencionais de integração estrutural despertaram o interesse de escolas de 

negócios e consultores; havia o argumento de que níveis de performance 

organizacional podiam ser explicados por diferentes tipos de cultura; afirmava-se 
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que determinadas culturas organizacionais poderiam representar uma fonte de 

vantagens competitivas de longo prazo, porque elas não poderiam ser fácil e 

rapidamente replicadas por concorrentes. 

 Há várias conceituações para o termo “cultura organizazional”. Schein (1992 

apud Cooper, Cartwright e Early, 2001) a define como um padrão de suposições 

básicas compartilhadas que uma organização aprendeu através da resolução de 

problemas relacionados à adaptação externa e à integração interna, e abrange 

elementos emocionais, comportamentais e cognitivos. Russo (2010) explica que 

esse padrão de suposições básicas diz respeito aos valores que regem o 

comportamento, que vão sendo internalizados e se tornando inconscientes a ponto 

de passarem a ser considerados naturais. Hofstede (1991) enfatizam que a cultura 

organizacional relaciona-se com a história e tradição da organização, sendo de difícil 

decifração e explicação e devendo ser interpretada; é, por natureza, coletiva, e 

referencia-se a valores, crenças, conhecimentos e outros aspectos mais profundos. 

 De acordo com Robbins e Judge (2013), uma cultura organizacional forte (dita 

como aquela em que a maioria dos empregados têm as mesmas opiniões sobre a 

missão e os valores da organização) proporciona estabilidade à uma organização, 

mas pode, ao mesmo tempo, ser uma barreira a mudanças, já que ela tem grande 

influência sobre as atitudes e comportamentos de seus membros. De acordo com 

esses autores, há sete características básicas que capturam a essência da cultura 

de uma organização: inovação e assunção de risco; atenção a detalhes; orientação 

para resultados; orientação para pessoas; orientação para a equipe; agressividade; 

e estabilidade. Essas características dão uma base para a compreensão que os 

membros têm sobre a organização. 

 Quanto à função da cultura dentro de uma empresa, os autores dizem que, 

primeiramente, a cultura cria distinção entre uma organização e as demais. 

Segundo, ela transmite um senso de identidade para seus membros; terceiro, a 

cultura facilita o comprometimento com algo maior que o interesse individual; quarto, 

ela aumenta a estabilidade do sistema social, fornecendo padrões sobre o que os 

funcionários devem ou não fazer. Por fim, cultura é um mecanismo de controle que 

guia e molda as atitudes e comportamentos dos empregados. 
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 Robbins e Judge (2013) afirmam que a origem da cultura de uma organização 

são seus fundadores. Livres de costumes e ideologias passadas, os fundadores têm 

uma visão do quê a organização deve ser e o tamanho inicial pequeno da firma 

facilita a imposição dessa visão sobre todos os membros. Para manter essa cultura, 

três elementos têm papeis importantes: as práticas de seleção, as ações dos 

gestores e os métodos de socialização. Esse processo pode ser observado na figura 

abaixo:  

Figura 1: A origem da cultura organizacional 

        
           Fonte: Adaptado de Robbins e Judge (2013, p. 523) 

 

 

 Segundo Ferreira et al. (2002), a análise de alguns dos principais 

instrumentos desenvolvidos para a avaliação das manifestações da cultura 

organizacional revela que eles enfatizam prioritariamente os traços culturais 

associados a valores, normas comportamentais e práticas organizacionais, e vêm 

sendo adotados frequentemente nos estudos destinados a elucidar o impacto que a 

cultura das organizações exerce nas atitudes e comportamentos expressos pelos 

indivíduos que as integram. Os autores comentam que, no Brasil, os estudos nessa 

área ainda são esparsos, comparados às investigações estrangeiras desenvolvidas 

nas décadas de 80 e 90. Sendo assim, o presente trabalho baseia-se no método 

desenvolvido por Ferreira et al. (2002) para a avaliação da cultura organizacional, 

porém, o adapta para torná-lo viável e condizente com o estudo em questão. 

O método desenvolvido por Ferreira et al. (2002) compõe-se de um 

questionário que engloba as seguintes dimensões: (a) profissionalismo cooperativo, 

que refere-se ao espírito de colaboração e à valorização dos empregados que o 

demonstram; (b) rigidez na estrutura hierárquica de poder, que diz respeito à 
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centralização de poder e à dificuldade de crescimento profissional; (c) 

profissionalismo competitivo e individualista, enfatizando a valorização da 

competência e do desempenho individuais; (d) satisfação e bem-estar dos 

empregados, que refere-se ao quanto a empresa procura humanizar o local de 

trabalho.  

Conforme Prestes Motta e Caldas (1997), com a globalização, há tendência 

para profunda uniformização nas classes dominantes e médias de todo o mundo, e 

esta começa nas empresas, onde a ideologia tecnocrática instaurou um modo muito 

semelhante de racionalidade e de comportamento. Porém, toda sociedade e, 

inclusive, as organizações nela inseridas, adaptam essas ideias a seus costumes e 

valores. Para diferenciar a cultura de uma empresa da cultura de outra, é importante 

analisar a cultura nacional. Os elementos que caracterizam a cultura de uma 

empresa trazem sempre a marca de seus correspondentes na cultura nacional. 

  

2.7 CONFLITO NO LOCAL DE TRABALHO 

 

 O contato entre trabalhadores de diferentes países e culturas pode resultar 

em conflitos interculturais, já que a percepção de valores, normas, processos ou 

metas e as expectativas quanto ao comportamento adequado em determinada 

situação são diferentes (Martins e Garcia, 2011). Ting-Toomey (1994, p. 360) tem 

uma definição semelhante para “conflito”, no contexto de encontros interculturais: é a 

“incompatibilidade percebida ou real de valores, expectativas, processos ou 

resultados entre duas ou mais partes de diferentes culturas em relação a 

determinado assunto”. A autora comenta que as perspectivas culturais variam de 

acordo com diferentes dimensões.  

Uma das dimensões citadas é o individualismo X coletivismo, já mencionado 

por Hofstede (1991).  Segundo Ting-Toomey (1994), comunicação, por exemplo, é 

algo que varia entre sociedades individualistas e coletivistas. Em sociedades 

individualistas, os recursos verbais utilizados em uma discussão serão baseados em 

auto-estima, ego e no senso de autonomia e poder. Já em sociedades coletivistas, a 
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comunicação tentará manter a harmonia do grupo e o conflito pode surgir por 

incompatibilidade na gestão.  

Dinâmicas interpessoais no ambiente de trabalho também são influenciadas 

por “esquemas relacionais”, definidos como modelos mentais que estruturam nossas 

percepções e a maneira como nos comunicamos e nos relacionamos com outros 

(Sanchez-Burks e Mor-Barak, 2004). Esses esquemas podem ser específicos de 

cada cultura, portanto, potenciais geradores de conflitos em um ambiente de 

trabalho multicultural. Um exemplo de dois tipos de esquemas relacionais 

contrastantes são o task-focused schemas e o social-emotional schemas, sendo que 

o primeiro é baseado na tarefa em si e em tudo que ela envolve (como processos e 

prazos) e o segundo foca-se em questões emocionais e interpessoais. Para 

Sanchez-Burks, Blount e Bartel (2006), preconceito e desconfiança são obstáculos 

comuns à interação social produtiva quando os indivíduos percebem diferenças 

culturais, dificultando a harmonia e a troca de ideias, esforços e recursos. Ao mesmo 

tempo, interações interculturais podem promover a criatividade, bem como melhorar 

a resolução de problemas e o desempenho individual e coletivo.  

Conflitos, em geral, podem criar custos substanciais para as organizações. No 

entanto, é aceito que os conflitos, em si, não são nem positivos nem negativos, mas 

é a forma como eles são administrados que pode levar a resultados construtivos ou 

não (Martins e Garcia, 2011). É nesse sentido que acredita-se que promover 

interações sociais harmoniosas contribui para um melhor desempenho 

organizacional, além de ampliar os objetivos sociais de justiça e igualdade (Sanchez-

Burks, Blount e Bartel, 2006). Para isso, é importante compreender de onde vem o 

conflito, e uma de suas influências pode ser a cultural. 

 Cabe ressaltar que elementos culturais são possíveis causas geradoras de 

conflitos, contudo, os conflitos também podem surgir por diferenças em termos de 

informações e percepções, metas divergentes, diferenças de personalidade, no nível 

hierárquico, entre outros. 

 Considerando as dimensões culturais de Hofstede e dos demais autores 

citados, a cultura organizacional da empresa pesquisada e a literatura sobre conflito 

intercultural, a pesquisa buscou identificar possíveis conflitos vivenciados por 



38 

 

 

imigrantes em uma empresa específica e verificar em que medida eles são 

decorrentes das diferenças culturais e da cultura organizacional da mesma. O 

conhecimento sobre esses conflitos interculturais e suas causas pode contribuir para 

que as pessoas que fazem parte da organização lidem melhor com as situações em 

que esses conflitos se fazem presentes. 
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3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos metodológicos que 

foram adotados na pesquisa, evidenciando-se as técnicas de pesquisa e fontes de 

coleta de dados, bem como a amostra utilizada no estudo.  

 

3.1 MÉTODOS DE PROCEDIMENTO 
 

 

A proposta deste trabalho é analisar como a cultura organizacional da 

empresa Conservas Oderich S.A. tem recebido os imigrantes, e que conflitos são 

encontrados nesse processo; trata-se, portanto, da utilização do método 

monográfico (ou estudo de caso). Segundo Markoni e Lakatos (2010, p. 90), “[...] o 

método monográfico consiste no estudo de determinados indivíduos, profissões, 

condições, instituições, grupos ou comunidades, com a finalidade de obter 

generalizações”. Esse tipo de estudo, em vez de se concentrar em um aspecto, pode 

abranger o conjunto das atividades de um grupo social particular, que, neste caso, é 

o dos imigrantes ganeses. 

 

3.2 TÉCNICAS 
 

 

Para a obtenção de dados, utilizou-se, primeiramente, o levantamento 

bibliográfico e o registro de arquivos, visando proporcionar maior compreensão do 

tema que estava sendo investigado. Segundo Acevedo e Nohara (2007, p. 48), “o 

levantamento bibliográfico consiste na busca de estudos anteriores que já foram 

produzidos por outros cientistas e que geralmente são publicados em livros ou 

artigos científicos”. Quanto ao registro de arquivos, estes utilizam-se da análise de 
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dados coletados anteriormente para outras finalidades que não o estudo em 

questão, como dados estatísticos do governo, por exemplo. Exemplos de fontes 

utilizadas pela autora desse trabalho são o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) e o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego). 

Em uma segunda etapa, além dos dados primários e secundários, a coleta de 

dados ocorreu através de entrevistas com roteiro semi-estruturado, tanto com 

gestora da empresa quanto com os próprios imigrantes da amostra selecionada. 

Conforme Marconi e Lakatos (1982), 

a entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas 

obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 

investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou 

no tratamento de um problema social. 

A entrevista com a gestora da área de Recursos Humanos, Letícia, foi 

realizada na sede da empresa, em São Sebastião do Caí, no dia 16 de setembro de 

2015 (o roteiro completo da entrevista pode ser encontrado no Anexo A (pág. 58). A 

entrevista também serviu para entendermos em que medida a cultura organizacional 

da empresa pesquisada influencia os possíveis conflitos presenciados pelos 

imigrantes. Há diferentes modelos de diagnóstico da cultura organizacional e estes 

apresentam incidência recorrente de alguns temas, como a pessoalidade, o controle, 

a hierarquia, o foco temporal e o foco no ambiente das organizações (RUSSO, 

2010). 

A abordagem pode ser tanto qualitativa (utilizando-se técnicas como 

entrevista em profundidade, em grupo, jogos de dinâmica de grupo, observação, 

etc), quanto quantitativa (através de questionários) (Fleury, Shinyashiki e Stevanato, 

1997). Segundo Silva, Medeiros e Enders (2011), o fato de cultura organizacional 

ser ainda um conceito amplo e complexo dificulta sua compreensão e avaliação. Os 

dois métodos de avaliação citados apresentam vantagens e limitações. Sendo 

assim, é necessário considerar os pontos fortes e fracos de cada um em função dos 

objetivos da pesquisa, além de se levar em consideração a limitação de recursos. 
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Os aspectos relacionados à cultura organizacional da empresa também foram 

observados através da análise do website da empresa, bem como notícias na mídia 

sobre a mesma. 

O roteiro da entrevista foi elaborado levando-se em consideração aspectos da 

cultura já mencionados e outros que foram considerados relevantes para a análise 

dos conflitos pelos quais os imigrantes passam no ambiente de trabalho. Utilizou-se 

como base o método desenvolvido por Ferreira et al. (2002), como  mencionado no 

item 2.6, abordando-se questões sobre as metas prioritárias da organização, as 

atividades, atitudes e formas de relacionamento consideradas importantes para a 

mesma, processos de mudanças, entre outros. 

Quanto aos imigrantes, os dados foram obtidos também por meio de 

entrevista semi-estruturada, com foco nas dificuldades que eles 

enfrentam/enfrentaram tanto na chegada no Brasil quanto dentro da empresa onde 

trabalham. Pelo fato dos imigrantes não terem tido autorização para serem liberados 

durante o horário de trabalho para a realização das entrevistas, estas foram feitas 

por telefone, e em inglês, visto que os estrangeiros ainda têm dificuldades com a 

língua portuguesa. Primeiramente, foram obtidos dados sociodemográficos, tais 

como: idade, escolaridade e estado civil, além de quanto tempo se encontram no 

Brasil e na empresa. Em seguida, partiu-se para as perguntas qualitativas, que 

abordaram questões como dificuldades encontradas, relacionamento com colegas 

de trabalho e superiores, diferenças entre o trabalho em Gana e no Brasil, entre 

outras. O roteiro completo da entrevista pode ser encontrado no Anexo B (pág. 60). 

As entrevistas foram feitas por telefone, gravadas e transcritas, e os 

resultados obtidos foram interpretados qualitativamente. 

 

3.3 AMOSTRAGEM 
 

 

A composição da amostra refere-se aos elementos escolhidos para formá-la e 

ao seu dimensionamento. Quanto à empresa selecionada, buscou-se uma com um 
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Departamento de Recursos Humanos (RH) organizado e que tivesse em seu quadro 

de funcionários imigrantes ou refugiados que tivessem vindo ao Brasil na última 

década, independentemente de sexo ou idade, e que se enquadrassem em 

migração forçada. A empresa foi escolhida por conveniência. Segundo Acevedo e 

Nohara (2014), essa técnica diz respeito a elementos selecionados de acordo com a 

conveniência da pesquisadora (sujeitos que estão ao seu alcance). A pessoa 

entrevistada por parte da empresa foi a gestora de RH, Letícia Oderich Moreira, que 

faz parte da família responsável pela empresa e que é o principal contato dos 

imigrantes na mesma.  

Segundo a gestora, esta já chegou a ter, aproximadamente, 60 ganeses em 

seu quadro de funcionários, mas alguns foram saindo aos poucos, por razões 

diversas. Os imigrantes foram identificados a partir do contato com o setor de RH, 

que disponibilizou uma lista com alguns nomes de funcionários de Gana. Conseguiu-

se contato com 9 ganeses, que foram entrevistados. 

Os 9 ganeses entrevistados tinham entre 19 e 40 anos, todos do sexo 

masculino. Quanto à escolaridade, a maioria disse ter ensino médio completo, e 

apenas um disse ter formação superior, em Design de Moda. Cinco dos 

entrevistados disseram ser casados, três, solteiros e um, divorciado; seis têm filhos. 

As famílias de todos estão em Gana. Na empresa, os cargos ocupados são nos 

setores de Conserva, Maionese e Vegetal. Oito dos entrevistados chegaram no 

Brasil entre um ano e dois meses e um ano e três meses atrás; apenas um disse ter 

chegado há sete meses. Já sobre o tempo em que estão trabalhando na empresa, 

há variação, pois enquanto alguns estão na empresa desde que chegaram no Brasil, 

outros trabalharam em lugares distintos antes e, posteriormente, regressaram ou 

ingressaram na empresa. Destes, dois disseram já ter trabalhado em Brasília, e dois 

em Santa Catarina, mas preferem a atual empresa. 
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4. ANÁLISE DE DADOS 

  

 Nesse capítulo, são descritas a organização em estudo e os resultados 

obtidos através das entrevistas com a gestora de RH e com os imigrantes ganeses. 

A partir disso, busca-se relacionar a cultura nacional brasileira e a cultura 

organizacional da empresa aos conflitos evidenciados no ambiente de trabalho. 

 

4.1 A EMPRESA  EM ESTUDO 

  

 A empresa estudada neste trabalho é a Conservas Oderich S.A., que possui 

três modernas fábricas de alimentos em conserva nas cidades de São Sebastião do 

Caí e Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul, e na cidade de Orizona, no estado 

de Goiás. Conta também com uma fábrica de embalagens metálicas na cidade de 

Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. 

 A história da empresa começa em 1879, com a chegada de Adolfo Oderich, 

natural da Alemanha, ao Brasil.  Depois de trabalhar com refinamento de banha, ele 

e seu filho Carlos Henrique inauguram, em 1908, a Carlos H. Oderich & Cia, atual 

Conservas Oderich S.A. Passados mais de 100 anos, a empresa encontra-se na 4ª 

geração da família Oderich, preparando a 5ª geração para assumir o comando. 

Atualmente, a empresa conta 2.300 funcionários diretos e uma linha de mais de 200 

produtos diferentes, que engloba conversas de carnes, legumes, compotas de 

frutas, molhos, pickles, atomatados e maioneses. A unidade estudada foi a de São 

Sebastião do Caí, que emprega 1.600 funcionários. 

 A missão da empresa é “facilitar a conservação e a preparação de alimentos 

com segurança e versatilidade”. Dentre as suas políticas, estão “promover um 

ambiente de trabalho saudável”, “estabelecer parcerias de longo prazo com seus 

clientes”, “conduzir a operação com solidez e liquidez financeira” e “interagir de 

forma intensa com a sua comunidade”. E, finalmente, seus princípios são os de 

ética, qualidade, agilidade, marca, realização no trabalho e resultado. 
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 A empresa Oderich tem sido uma das várias empresas no Rio Grande do Sul 

a contratar imigrantes, o que tem a feito aparecer bastante na mídia, quando o 

assunto é este. Em setembro de 2015, a Oderich contava com, aproximadamente, 

90 entrangeiros, de diferentes nacionalidades, em seu quadro de profissionais. A 

gestora de RH, Letícia, contou, em entrevista, que em 2014, o prefeito de Caxias do 

Sul havia anunciado no rádio que mais de 300 ganeses haviam chegado na cidade e 

que estavam se legalizando junto à Polícia Federal. Como a Oderich estava com 

deficiência de mão de obra masculina e uma produção em elevado grau, a própria 

gestora foi buscá-los em Caxias do Sul. A empresa não teve condições de abrigar 

todos os estrangeiros, mas buscou 20 deles, em seguida mais 20, chegando a 

quase 60 ganeses (número que deve ter diminuído após demissões). 

 

4.2 CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 Utilizando-se das entrevistas realizadas e de materiais sobre a empresa, se 

tentou chegar próximo à uma descrição da cultura organizacional da Conservas 

Oderich S.A. Percebe-se, tanto pela fala da gestora do RH, quanto pelo  conteúdo 

sobre a empresa na mídia, de que se trata de uma empresa fortemente familiar. No 

website da empresa, lê-se:  

A Conserva Oderich S.A. encontra-se na 4ª geração da família Oderich, já 

preparando a 5ª geração para assumir o comando das 4 unidades desta 

tradicional empresa gaúcha, com o mesmo espírito empreendedor e a visão 

do futuro, preservando a cultura e os valores adquiridos de seus 

antecessores. 

Além disso, quando perguntada sobre as características mais valorizadas nos 

colaboradores da empresa, a entrevistada respondeu: “engajamento com o 

crescimento e manutenção da empresa (...), construir carreira na empresa; temos 

famílias trabalhando aqui, valorizamos a manutenção desse espírito de família” 

(entrevista com gestora). 
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Umas das características citadas por Robbins e Judge (2013) para definir a 

essência de uma cultura organizacional é a inovação e a assunção de riscos. A 

Oderich, ao mesmo tempo que busca inovação e adequação ao mercado, também 

conta com muitos procedimentos formais a serem seguidos. Segundo a entrevistada 

(entrevista com gestora), “é uma característica de empresa de alimentos ser 

burocrática”. Quanto à orientação para resultados, percebe-se que a expectativa 

principal da empresa em relação aos seus funcionários não é o atingimento de 

metas, pois, segunda a gestora, isso está a nível gerencial. Ademais, a empresa se 

mostra preocupada com a qualidade de vida no trabalho (faz parte dos princípios da 

organização apresentados na sua página na internet) e acredita que um bom 

profissional se faz com um equilíbrio nas relações interpessoais. 

[...] um bom profissional se faz com boas relações familiares. Terminou meu 

expediente, se eu estou com conflito no trabalho, chego em casa e chuto até o 

cachorro. [...] Fazemos acompanhamentos individualizados; temos um projeto anual 

junto com o Sesi, com massagem, zumba, algumas orientações e sensibilizações. E 

também um programa com os estrangeiros com a ONG Movimento Afro no Caí. 

Quando os estrangeiros vieram, eles começaram a se identificar, pois lá tem dança, 

futebol, capoeira… (Entrevista com gestora). 

 Percebe-se uma gestão próxima dos funcionários, principalmente pelo fato 

de, quando perguntados sobre o relacionamento com o supervisor, nenhum dos 

entrevistados ganeses fez qualquer reclamação, e alguns elogiaram muito seu 

supervisor, dizendo que este aprecia o trabalho que fazem e que o relacionamento 

entre eles é ótimo. Alguns também aproveitaram para agradecer à Letícia (gestora 

de RH), como nessa fala:  

Agradeça à mãe (como eles a chamam) Letícia por nós, nós realmente 

apreciamos o que ela faz pela gente. Ela foi a Caxias, nos alimentou, nos deu 

trabalho, nos ajudou com nossos problemas... estamos muito felizes com 

isso e nunca esqueceremos. Ela é uma mulher muito, muito boa (Entrevista 

com ganês).  

Consoante Letícia, “nós somos uma gestão centralizadora, mas também 

muito participativa’’ . 

Uma das formas de manter viva uma cultura organizacional é pela 

socialização. De acordo com Robbins e Judge (2013, p. 520), “não importa o quão 
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boa a empresa seja em recrutamento e seleção, novos funcionários precisam de 

ajuda para adaptar-se à cultura prevalecente”. Notou-se, porém, que houve pouca 

ajuda aos imigrantes nesse processo de adaptação. De acordo com a gestora 

(entrevista com gestora), após os três primeiros meses na empresa, começou-se a 

exigir dos imigrantes as mesmas regras e comportamentos que se exigiam dos 

brasileiros, pois faz parte do processo de recepção da empresa mostrar a eles que é 

preciso adaptar-se à cultura brasileira. Os colegas brasileiros, por sua vez, pouco 

fizeram para ajudar os ganeses na sua integração. Além disso, o pouco 

conhecimento da língua portuguesa por parte dos ganeses também dificultou o 

processo de adaptação. 

Quando a cultura é forte e apoia elevados padrões éticos, ela deve ter uma 

influência muito poderosa e positiva no comportamento de seus empregados 

(Robbins e Judge, 2013). No entanto, alguns dos entrevistados disseram sofrer 

racismo e que os brasileiros os vêem/tratam de forma diferente por serem negros. 

Um deles comentou, inclusive, que os brasileiros não sabem nada sobre Gana e que 

chegam a fazer perguntas como “Existem carros no seu país?”, “Você já comeu 

arroz no seu país?”. 

 Ademais, quando perguntada se os colegas ajudam os imigrantes a superar 

essas dificuldades, a gestora (entrevista com gestora) disse que a empresa não faz 

grupos de discussão com os colegas, pois isso gera muito conflito. 

[...] Recebemos as informações sobre problemas que estão impactando no bom 

convívio dos superiores: “fulano” não está se adequando à tal coisa. “Porque eu sou 

de cor estão me discriminando”. É preciso fazê-los entender que não é isso; eles 

mesmos se auto-discriminam. (Entrevista com gestora). 

 A cultura organizacional pode ser uma barreira à diversidade. Segundo 

Robbins e Judge (2013), contratar novos funcionários que se diferenciam da maioria, 

seja por raça, idade, gênero, etc., cria um paradoxo: gestores querem demonstrar 

suporte às diferenças que esses funcionários trazem ao ambiente de trabalho, mas 

os recém-chegados que desejam adaptar-se devem aceitar os valores fundamentais 

da organização. Uma cultura forte que tolera o preconceito ou se torna insensível às 

pessoas que são diferentes pode, inclusive, enfraquecer políticas formais de 

diversidade corporativa. 
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4.3 CONFLITOS 
  

 As entrevistas realizadas com a gestora de RH e com os imigrantes deram 

subsídios para a identificação de alguns conflitos presentes no ambiente de trabalho. 

No entanto, conflitos apontados pela gestora, várias vezes, não foram mencionados 

pelos imigrantes, e vice-versa, o que demonstra uma perspectiva diferente de ambas 

as partes. 

 O primeiro conflito que fica evidente é a dificuldade de comunicação, pelo fato 

dos ganeses ainda não dominarem a língua portuguesa. Aproximadamente, metade 

dos ganeses respondeu que o idioma é a principal dificuldade que eles encontraram 

no Brasil e/ou na empresa. Um deles disse:  

A coisa mais difícil é a língua. Quando você chega em alguém na Oderich, 

eles não falam a sua língua, é difícil de se comunicar com as pessoas. Se 

você está sentindo algo, você não consegue explicar, porque eles não 

compreendem (Entrevista com ganês). 

 Esse fator também foi apontado pela gestora de RH como umas das 

principais dificuldades relacionadas aos imigrantes. Os ganeses estão participando 

de cursos de língua portuguesa que acontecem no contra-turno e que são 

disponibilizados por uma ONG, ou seja, não é a empresa que oferece aulas de 

português, apesar de acreditar que isso é parte da dificuldade que os imigrantes têm 

em integrar-se à comunidade. 

 Enquanto alguns dos entrevistados disseram não ter problemas no Brasil e 

terem um bom relacionamento com seus colegas de trabalho, outros comentaram 

que há pessoas boas, mas também há pessoas ruins. Como já citado anteriormente, 

alguns chegaram a mencionar, inclusive, que sofrem preconceito por serem negros. 

 De acordo com a gestora (entrevista com gestora), outra causa de conflitos é 

o fato dos ganeses serem corretos e exigirem isso dos demais, pois eles não gostam 

de ver brasileiros que ficam de “conversinha” e não baixam a cabeça para trabalhar. 

Não foi especificado, no entanto, que tipo de conflitos são criados por essa situação. 

Por virem de uma sociedade que procura evitar a incerteza, os ganeses são pessoas 

que sentem que precisam estar ocupadas e trabalhar duro. Segundo Martins e 
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Garcia (2011), o conflito intercultural, muitas vezes, começa devido a diferentes 

expectativas quanto ao comportamento adequado ou inadequado em uma interação. 

Dessa forma, os ganeses podem incomodar-se com esse tipo de situação por 

esperarem uma atitude diferente por parte dos brasileiros. 

Sob a perspectiva dos ganeses, no que diz respeito ao trabalho em si, alguns 

comentaram que fazem um trabalho pesado, mas que estão acostumados. Outros 

reivindicaram que, por se tratar de trabalho pesado, deveriam ganhar mais. 

Inclusive, sete dos nove entrevistados abordaram essa questão durante a entrevista, 

dizendo que o salário poderia ser melhor. Vários também explicaram o fato de terem 

que mandar dinheiro para suas famílias em Gana e, por isso, o salário que têm 

recebido não tem sido suficiente. Percebe-se o esforço que esses imigrantes têm 

feito também pelo fato da maioria nunca ter trabalhado em fábricas antes. Quando 

pediu-se para que comparassem o trabalho no Brasil e em Gana, seis dos 

entrevistados comentaram que nunca haviam trabalhado em uma fábrica antes e 

também seis disseram que tinham seu próprio negócio no seu país de origem. 

Apesar da maioria dos entrevistados não ter formação superior, esse fato vai 

ao encontro da inconsistência de status comentada por Cavalcanti, Oliveira e 

Tonhati (2014), visto que, no momento da incorporação no mercado de trabalho, 

esses imigrantes se inserem em uma posição inferior em relação ao seu grau de 

especialização, sua formação acadêmica e sua experiência laboral prévia, 

descendendo na escala laboral e, portanto, social. A própria gestora (entrevista com 

gestora) disse que, no país de origem, esses ganeses têm um nível social melhor. 

Além disso, aqui no Brasil, a maioria deles tem mais de um emprego, trabalhando 

como vendedores ambulantes, etc. A gestora também comentou que as instituições 

brasileiras ainda estão se adequando para reconhecer diplomas e cursos que os 

imigrantes venham a ter do seu país de origem. 

Outra reivindicação de quatro dos nove entrevistados foi sobre o documento 

que regularizaria a situação legal deles no Brasil, pois disseram ainda não tê-lo 

recebido. 

 Já sob a perspectiva da empresa, outra grande dificuldade encontrada no 

ingresso dos ganeses na organização são as noções de higiene. A gestora comenta 
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(entrevista com gestora) que, em uma empresa de alimentos, é preciso estar com 

unhas limpas, barbeado, etc., mas que a empresa não consegue garantir 100% da 

higiene dos imigrantes. 

 No que tange a cultura em si, alguns ganeses disseram que a cultura do 

Brasil e de Gana é bastante similar, outros mostraram-se abertos para seguir a 

cultura brasileira e um, inclusive, disse querer construir família aqui. Por parte da 

empresa, no entato, percebe-se opinião distinta. A gestora entende que seria preciso 

“alinhar” a cultura dos ganeses à cultura brasileira, o que tem sido um dos maiores 

desafios para a empresa. Uma das dificuldades é em relação à religião. A 

entrevistada comenta que o fato dos ganeses serem muçulmanos influencia 

fortemente no seu cotidiano, pois eles atribuem tudo a Deus e querem seguir os 

rituais da religião.  

 Ainda assim, a gestora elogiou a responsabilidade e o engajamento destes 

imigrantes, pois eles fazem o que se propõe e têm o envolvimento de querer crescer 

e se estabelecer. 

 As duas últimas perguntas da entrevista feita com os ganeses (“Em uma 

escala de 0 a 10, o quão satisfeito você está com sua vida no Brasil? Por quê?” e 

“Em uma escala de 0 a 10, o quão satisfeito você está por trabalhar nessa empresa? 

Por quê?”) foram as mais difíceis de serem compreendidas pelos entrevistados. 

Obteve-se respostas objetivas de apenas três dos ganeses. Sobre viver no Brasil, 

dois deram a nota 8,5 e outro respondeu 90%. Já quanto a trabalhar na empresa, as 

notas foram de 99%, 10 e 95%. Nota-se que essas últimas pontuações são maiores, 

o que pode estar atribuído ao fato de a razão principal desses estrangeiros estarem 

aqui ser pelo trabalho/dinheiro e por serem gratos à Oderich por estar empregando-

os. Um deles comentou: “nós temos que trabalhar para ganhar dinheiro, então dou 

nota 10”. 
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4.4 CONFLITOS E A CULTURA NACIONAL E ORGANIZACIONAL 

 

Haja vista as diferenças culturais entre o Brasil e Gana, somadas à cultura 

organizacional da empresa estudada, pode-se concluir que os conflitos relatados 

foram aquém do esperado pela autora deste trabalho. Esta está ciente de que as 

técnicas de pesquisa, bem como a possível hesitação dos entrevistados ganeses em 

dar respostas mais detalhadas podem ter prejudicado os resultados.   

Além disso, conflitos que se esperava identificar, tomando-se por base as 

diferenças culturais entre os dois países, não se manifestaram (ou não puderam ser 

observados), como as dificuldades que os ganeses poderiam encontrar em lidar com 

mudanças no ambiente de trabalho; a adaptação a um possível clima de competição 

entre colegas/equipes; a pouca tomada de iniciativa por parte dos imigrantes, etc. 

Porém, daquilo que se havia posto como expectativa de resposta, corroborou-se o 

fato de que, apesar da necessidade emocional por regras, os ganeses tendem a 

valorizar mais a relação de lealdade que têm com seus superiores, por exemplo.  

Considerando-se as nove entrevistas realizadas com os ganeses, nota-se que 

elas mantêm uma uniformidade nas respostas, visto que muitos aspectos 

comentados foram recorrentes. Outro fato que fica evidente é a desassociação que 

os estrageiros fazem entre o Brasil e a empresa onde estão trabalhando. Muitos 

comentaram que vieram para trabalhar e que estão aqui pelo dinheiro; assim, suas 

vidas giram em torno do trabalho e mesmo perguntas relacionadas à sua vida no 

Brasil acabavam sendo respondidas de acordo com suas experiências na empresa. 

Ainda assim, a partir dos conflitos evidenciados, podemos tentar analisar em 

que medida eles estão relacionados à cultura nacional ou à cultura organizacional da 

Oderich. 

 O primeiro ponto evidente é a questão do idioma. Tanto a gestora de RH 

quanto os imigrantes reconhecem que o fato dos últimos não falarem o português 

dificulta a integração e a adaptação dos mesmos. Esse é um aspecto que diz 

respeito à cultura brasileira, pois trata-se da língua falada no país, e que, 

provavelmente, se colocaria como um problema em qualquer ambiente de trabalho.  
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 O relacionamento entre colegas é um ponto interessante a ser analisado. A 

gestora de RH comentou (entrevista com gestora) que os funcionários brasileiros, 

quando da chegada dos imigrantes, não concordavam com algumas vantagens 

concedidas aos mesmos, o que implicou conflitos. Quanto aos imigrantes, estes não 

aceitam trabalhar mais ou de forma diferente dos brasileiros. Isso demonstra que 

tanto os brasileiros quanto os estrangeiros não concordam com tratamentos 

diferenciados entre eles, quando assim percebido. Os ganeses, talvez por virem de 

uma sociedade mais feminina e coletivista, esperariam um trabalho mais cooperativo 

e igualitário. Para os brasileiros, esse conflito pode estar associado tanto à cultura 

organizacional, que faz com que os funcionários esperem um tratamento igualitário 

para todos, quanto à cultura nacional, pelo fato do Brasil também ser um país 

coletivista.  

O preconceito racial, citado por alguns dos entrevistados, faz parte, 

principalmente, da nossa cultura nacional. Situações de racismo e discriminação 

contra imigrantes têm sido recorrentes no Brasil. O último caso extremo noticiado foi 

o da morte a facadas de um haitiano no litoral de Santa Catarina, no dia 17 de 

outubro de 2015, conforme reportagem no site da Uol. O Brasil pontua alto no 

quesito “busca para se evitar a incerteza”. Segundo Hofstede (1991), isso pode 

trazer sentimentos de xenofobia, pois acredita-se que o que é diferente é perigoso. 

Contudo, há diferenças no tratamento de “estrangeiros” qualificados que vêm ao 

Brasil trabalhar em empresas multinacionais e “imigrantes”, como são chamados 

aqueles que estão vindo em busca de uma vida melhor. Segundo Cavalcanti, 

Oliveira e Tonhati (2014), a designação “imigrante” é associada a uma pessoa que 

procede de um país economicamente menos favorecido, com indicadores sociais 

limitados e sociedades “atrasadas” no sentido civilizatório. 

 Outro aspecto que diz respeito tanto à cultura nacional quanto à cultura 

organizacional é a noção de higiene  por parte dos imigrantes. Segundo a gestora 

(entrevista com gestora), fazer com que os estrangeiros entendam e sigam os 

procedimentos de higiene exigidos tem sido uma dificuldade. Os ganeses, 

provalvemente, lidam de maneira diferente com a higiene de seu corpo, mas essa 

diferença cultural é agravada na Oderich por se tratar de uma empresa de alimentos 

que precisa, obrigatoriamente, manter procedimentos rigorosos de higiene. 
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 O fator cultural e religioso foi abordado somente pela gestora. Segunda ela 

(entrevista com gestora), a cultura destes africanos de Gana e a religião muçulmana 

implicam algumas dificuldades rotineiras, como mencionado anteriormente. Essa 

visão não é compartilhada pelos ganeses, que disseram não ter dificuldades 

consequentes da cultura brasileira, a qual eles consideram semelhante à deles. 

 Não se percebeu conflitos decorrentes em função da estrutura hierárquica. As 

respostas dos ganeses e da gestora foram unânimes no sentido de que o 

relacionamento entre eles e seu supervisor é bastante satisfatório. Isso vai ao 

encontro do esperado, visto que o estudo de Hofstede apontou que os ganeses 

tendem a valorizar a relação de lealdade que têm com seus superiores. 

 Por fim, a rotina de trabalho e tarefas que os trabalhadores estrangeiros 

desempenham também não se apresentaram como um problema para estes, que 

disseram estar acostumados com o trabalho.  

 Assim, percebe-se que parte dos conflitos enfrentados pelos imigrantes na 

empresa Conservas Oderich S.A. advém da bagagem cultural distinta que estes 

trazem ao chegar no país, e parte surge em decorrência da cultural organizacional. 

Isso que dizer que, independentemente da empresa na qual esses imigrantes 

estivessem trabalhando no Brasil, conflitos surgiriam naturalmente, como em função 

da língua, do relacionamento entre colegas brasileiros, etc. Porém, algumas 

dificuldades podem ter sido agravadas pela cultura organizacional e pela natureza 

da empresa em estudo, como a questão da higiene e da religião. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo agregou contribuições para um maior entendimento sobre como 

tem se apresentado a situação dos imigrantes no mercado de trabalho formal 

brasileiro, cenário que tem crescido exponencialmente nos últimos anos. A análise 

se deu através do estudo dos trabalhadores de origem ganesa que estão 

trabalhando na empresa Conservas Oderich S.A.   

 Após a análise do atual cenário migratório no Brasil e no Rio Grande do Sul e 

dos aspectos das culturas brasileira e ganesa no âmbito do trabalho, buscou-se, a 

partir de entrevistas, descrever pontos de conflitos enfrentados pelos imigrantes 

dentro do ambiente de trabalho. De modo geral, não se encontrou uma grande 

quantidade de conflitos. Em parte, isso pode ser consequência das falhas e 

dificuldades de comunicação entre as entrevistadoras e os imigrantes, seja pelo 

idioma, pela qualidade do áudio, mas, principalmente, pela forma como os ganeses 

se expressam e percebem a sua realidade no Brasil. 

 Se, por um lado, a entrevista com a gestora de RH trouxe à tona vários 

conflitos que a empresa tem presenciado em decorrência da presença de imigrantes, 

os ganeses pouco mencionaram em termos de dificuldades. Pela fala destes, fica 

evidente o fato de que eles estão no Brasil para trabalhar, buscando melhores 

condições de vida e que sua vida, aqui, gira em torno do trabalho e do salário que 

recebem. 

Os dados obtidos apontam para os dois tópicos apresentados na revisão 

teórica: conflitos decorrentes tanto das culturas nacionais comparadas quanto da 

cultura organizacional da empresa estudada. A cultura da organização está 

intimamente relacionada à cultura nacional, visto que os gestores, bem como as 

demais pessoas que trabalham em uma organização, são parte das sociedades 

nacionais. Alguns dos conflitos evidenciados podem ter sido agravados pela cultura 

organizacional da empresa em estudo, como é o caso da higiene por parte dos 

imigrantes. Porém, a maioria das dificuldades são decorrentes de uma cultura 

nacional distinta da brasileira e, portanto, se manifestariam em outros ambientes de 
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trabalho. Esse é o caso, por exemplo, da questão racial, posto que a sociedade 

brasileira, apesar de muito diversificada etnicamente, é ainda bastante 

preconceituosa. Sendo assim, essa discriminação não se dá apenas em relação aos 

imigrantes, mas a qualquer pessoa com cor de pele que não a branca. 

A ausência de certos conflitos também pode estar relacionada às culturas dos 

dois países analisados. O fato de conflitos relacionados à estrutura hierárquica não 

terem sido mencionados pode vir da alta pontuação que Gana apresenta no item 

”distância do poder”, o que significa que a hierarquia dentro da organização é vista 

como um reflexo de desigualdades inerentes, os subordinados esperam que lhes 

digam o que fazer e o chefe ideal seria um autocrata benevolente. Além disso, por 

ser uma sociedade coletivista, ganeses valorizam relações fortes e a relação entre 

empregado e empregador é percebida em termos morais, como em uma família.  

 Os novos fluxos migratórios ao redor do mundo e sua intensidade têm 

alterado a realidade de muitos países. Com efeito, muitos indivíduos e famílias têm 

se deparado com ambientes culturais totalmente diferentes daqueles com os quais 

estavam acostumados. Além de terem que aprender uma nova língua, o grande 

problema é ter que compreender uma nova cultura. Segundo Hofstede (1991), 

políticas de governos civilizados buscam um caminho entre a assimilação (as 

minorias deveriam se tornar igual à maioria) e integração (as minorias são aceitas 

como membros da sociedade, mas encorajadas a manter suas raízes e identidades). 

No Brasil, tem-se feito um esforço no sentido de garantir uma legislação migratória 

no âmbito dos direitos humanos e de acordo com parâmetros internacionais. 

 A pesquisa realizada, todavia, apresentou limitações, dado que o trabalho 

analisou apenas uma empresa que emprega imigrantes, sem que seja possível 

generalizar os achados sobre todas as empresas que estão passando pelo mesmo 

processo, inclusive pelo fato de cultura organizacional ser uma característica 

individual de cada organização. É sugerido como uma possibilidade de estudos 

fututos, o aprofundamento da pesquisa através de um estudo com um maior número 

de empresas pesquisadas. Também seria interessante pesquisar mais a fundo os 

conflitos enfrentados pelo imigrantes, utilizando outras técnicas de metodologia, 

como a observação direta, questionários, etc. 
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 Com este trabalho, a autora espera ter contribuído para o debate sobre esse 

importante assunto que tem estado tão presente no novo contexto de migrações no 

Brasil e no Rio Grande do Sul. É fundamental que não apenas os administradores 

em contato com essa população migrante, mas também a comunidade (incluindo 

colegas de trabalho) estejam conscientes dessa nova realidade e preparados para 

lidar com as dificuldades que podem surgir da interação entre brasileiros e 

migrantes. 
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7. ANEXOS 

 

ANEXO A - Roteiro de entrevista semi-estruturada com a gestora de RH da empresa 

Questões demográficas: 

1) Cargo: 
2) Tempo de empresa: 
 

 
Avaliação quantitativa: 

1) Quais são as maiores dificuldades que você percebe nos imigrantes ao ingressar 
na empresa? 

2) O que eles fazem para superar essas dificuldades?  

3) Você sente que eles estão conseguindo superá-las? Por quê? 

4) O que a empresa faz para ajudá-los a superar essas dificuldades? 

5) Os colegas os ajudam a superar essas dificuldades? O que você acha que os 
colegas poderiam fazer para ajudá-los? 

6) Em uma escala de 0 a 10, o quanto você está satisfeito com o trabalho dos 
imigrantes? Por quê? 

7) Em uma escala de 0 a 10, o quanto você acredita que os imigrantes estão 
satisfeitos em trabalhar nesta empresa? Por quê? 

 

Cultura organizacional: 

 

1) Quais são as características mais valorizadas nos colaboradores da empresa?  

2) A empresa estimula a inovação? De que forma? Existe programa de ideias? 

3) Há oportunidades de crescimento profissional dentro da empresa? Como 
funcionam? 

4) Como você percebe a relação entre líderes e subordinados? 

5) Existem muitos procedimentos formais a serem seguidos?  

6) A empresa implanta com certa facilidade novos processos / ideias / programas?  
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7) Quais são, hoje, as metas prioritárias da empresa? 

8) Existe prêmios para o atingimento de metas? 

9) Há preocupação por qualidade de vida no trabalho? O que fazem nesse sentido? 

10) A gestão é participativa, isto é, os gestores procuram ouvir seus liderados e levar 
em conta as sugestões destes?  

11) Como a empresa define seus critérios de sucesso (posição no mercado, 
produtos inovadores, satisfação dos funcionários, cumprimento de prazos…)? 

 

 

ANEXO B – Roteiro de entrevista semi-estruturada com os imigrantes 

 

Questões demográficas: 

1) Country of origin: 

2) How long have you been in Brazil? 

3) Age: 

4) Education: 

5) Marital status: 

6) Do you have children? How many? 

7) Occupation: 

8) How long have you worked in this company: 

 

Quantitative assessment: 

1) What were your main difficulties / struggles when you arrived in Brazil? 

2) What did you do to overcome these difficulties? 

3) Do you feel you have overcome them? Why? 

4) What were your main difficulties when you started working in this company? 

5) What did you do to overcome these difficulties? 

6) Do you feel you are managing to overcome them? Why? 
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7) Do your co-workers help you overcome these difficulties? 

8) How is your relationship with your boss / leader? 

9) Do you feel you can give opinions and make complaints? 

10) How is your work routine? 

11) Do you work with goals and deadlines? How do you handle it? 

12) What do you consider to be the main differences between the work in Brazil and 
in Ghana? 

13) Do you feel like going back to Ghana? Why? 

14) In a scale of 0 to 10, how satisfied are you living in Brazil? Why? 

15) In a scale of 0 to 10, how satisfied are you working here? Why? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


