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MARTINS, Maria Augusta Gomes. Políticas de Carreira e Subjetividade nos IndivíduOs 

São Paulo: EAESP/FGV, 1995. 132p. (Dissertação de Mestrado apresentada ao 

Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV, Área de Concentração: Organização, 

Recursos Humanos e Planejamento). 

Resumo: Trata de questões pertinentes aos instrumentos de gestão voltados para o 

desenvolvimento de recursos humanos dentro das organizações, focando, 

especificamente, sobre as Políticas de Carreiras· e suas implicações para a 

subjetividade nos indivíduos, a partir do pressuposto de que a carreira é um elemento 

central da relação entre indivíduo e organização. Busca-se um entendimento das 

noções existentes dentro do conceito de carreira, através de um mapeamento do 

tratamento teórico recebido pelo tema. Esboça-se um quadro de tendências da 

aplicação desse dispositivo dentro da gestão de recursos humanos. 

Aborda a questão do sentido do trabalho para o indivíduo na sociedade 

contemporânea, que serve de base para a discussão da influência que um projeto de 

carreira pode adquirir na relação indivíduo-organização. Utiliza-se a metáfora da 

prisão psíquica para leitura do fenômeno das carreiras dentro das organizações. 

É apresentado um estudo de caso sobre carreiras de sucesso, onde procuramos 

verificar questões relativas a subjetividade desses executivos de sucesso e a sua 

relação com a organização, considerando questões da cultura dessa organização. 

Palavra-Chaves: subjetividade, carreira, gestão de recursos humanos, trabalho, pós

modernidade, inconsciente, organização, vínculo·, imaginário, aprisionamento, 

libertação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Hipótese central: As políticas de carreira são instrumentos que interferem na 

subjetividade dos indivíduos, tendo um papel de reforçador dos vínculos entre 

indivíduo e organização, tal capacidade advém da influência que esse tipo de gestão 

exerce sobre o inconsciente dos indivíduos. 

Ao analisar carreiras consideradas bem-sucedidas em uma empresa 

brasileira, onde não existem sistemas estruturados, procuramos identificar em que 

medida ter uma história de sucesso pode ser considerado um fator capaz de estreitar 

os vínculos existentes entre indivíduo e organização. Isso decorre do fato que, em 

uma trajetória com êxito, forma-se um ciclo que se auto-alimenta; uma vez que. o 

sucesso é quantificado pela obtenção de resultados satisfatórios para a empresa, o 

sucesso pessoal será maior ao coincidir com a consecução das metas 

organizacionais, pois o reconhecimento de comportamentos em que o máximo de 

energia esteja sendo canalizada em proveito da empresa se traduz pelas promoções 

recebjdas por tais indivíduos bem-sucedidos e oportunidades de realizarem os 

projetos pessoais, que se coadunem, evidentemente, com os interesses da 

organização. À medida que vai obtendo provas de reconhecimento de seu trabalho , 

o indivíduo galga posições de mais alto poder e de maior centralidade, e cada vez 

mais aprende a desejar o que a organização deseja. Para ser reconhecido, é preciso 

atingir os objetivos da organização, respeitar as regras e reproduzir o discurso 

ideológico; mais do que alcançar resultados objetivos é necessário demonstrar o 

esforço que envida pela organização. Essa é a expectativa de postura e 

comportamento em relação ao indivíduo e ela vai além dos resultados por ele trazidos 

para a instituição. 

A partir do nosso estudo de caso em um grupo nacional de grande porte, 

constatou-se que, mesmo em situações não estruturadas previamente, o simples fato 

de existir a crença generalizada de que há espaço para crescimento e 
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desenvolvimento, ainda que mais ao nível do discurso do que ao da prática, cria um 

sistema de envolvimento e comprometimento dos indivíduos que experimentam de 

fato a possibilidade de crescimento em uma carreira dentro da empresa. Aqueles que 

conseguiram trilhar carreiras bem-sucedidas apresentam alto nível de identificação 

com a organização e principalmente com seus valores e credos. 

Constatamos o poder que uma organização detém ao se tomar o lugar para a 

realização dos projetos pessoais, mesmo como em nosso estudo, sem a formalização 

de políticas orientadoras e sistemas detalhados, mas com uma crença consagrada na 

possibilidade de crescimento. A verificação de um alto nível de identificação e ligação 

com a empresa reforça o que estudosl realizados em empresas que aplicam políticas 

de recursos humanos fortemente calcadas em políticas de carreira detectaram, isto é, 

que tais políticas, dentro de um contexto mais amplo de modernização da gestão, 

podem se constituir em formas mais avançadas de controle e dominação, 

estruturando uma cadeia onde o autocontrole e a auto-superação produtiva sejam a 

base para seu funcionamento. 

OBJETIVO DO ESTUDO 

Este trabalho tem como objetivo estudar questões pertinentes aos 

instrumentos de gestão voltados para o desenvolvimento dos recursos humanos 

dentro das organizações, mais especificamente, as Políticas de Carreira e suas 

implicações para os indivíduos e as organizações, a partir do pressuposto de que a 

carreira é um elemento central da relação entre indivíduo e organização. 

As Políticas de Carreira abrangem uma vasta gama de atividades, cuja 

principal finalidade consiste na maximização da congruência entre os interesses dos 

indivíduos e os objetivos organizacionais, pois é através dessa integração de 

propósitos que se maximiza a utilização de seus "recursos". Dentre os diversos 

esforços empregados para cumprir esse objetivo, destacam-se as atividades de 

I PAGES, Max ... (et al.). O Poder das organizações. 1. ed. 2ª timgem São Paulo: Atlas, 1990. LIMA, Maria 
Elizabeth A "Novas Politicas de Recursos Hwnanos: seus impactos na subjetividade e nas relações de tmbalho". 
Revista de AdministrajJilo de Empresas. São Paulo, v. 34, n. 3, p. 115-124, maio/jun. 1994. 
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identificação e gerenciamento de talentos envolvendo a criação de oportunidades de 

crescimento e desenvolvimento dentro da organização. Esses esforços conferem às 

políticas de carreira um sentido positivo com um certo tônus libertador, sendo uma 

forma de ampliar o espectro de possibilidades, abrindo novas portas e novos 

caminhos a serem trilhados pelos indivíduos dentro das organizações, que de outra 

forma estariam, em muito, restringidos. 

A partir do que foi exposto acima, surge uma questão fundamental para este 

estudo: por que estamos aqui nos valendo da imagem de um aprisionamento 

psíquico para ler e interpretar esse fenômeno, freqüentemente laureado por suas 

realizações para o indivíduo dentro do universo organizacional? Pretendemos, pois, 

empreitar a difícil tarefa de mergulhar em um lado oculto das organizações e explorar 

a outra face que uma carreira pode assumir. As organizações não adotam essas 

novas políticas por serem mais humanas, e sim por serem mais eficientes como 

formas de controle, visto que, embora ocorram mudanças na forma de expressão do 

poder, a lógica que lhe é subjacente continua a ser a razão econômica. Assim sendo, 

a "evolução" que se dá nos instrumentos para gerenciar os recursos humanos 

continua reduzindo os indivíduos justamente à simples condição de recursos2• 

Modernizam-se as técnicas para serem mais eficientes, quando o exercício do poder 

explícito, através da coerção, não gera mais resultados, sofisticam-se os mecanismos 

de controle social, pelo domínio através da adesão, de modo que o próprio indivíduo 

passa a se impor as metas organizacionais a serem atingidas, acreditando que sejam 

as suas próprias. 

Não se trata, entretanto, de negar, pura e simplesmente, as contribuições 

resultantes de uma política que busca melhor adequação e melhores condições de 

trabalho para os indivíduos dentro das organizações, e sim de reconhecer que esse 

processo não ocorre sem conseqüências para a sua subjetividade. Existe um preço a 

ser pago pelo fato de ser parte de um grupo privilegiado que participa do jogo 

proposto pela organização, l,Jma vez que essa possibilidade de identificação com a 

organização - essa "fusão amorosa" - não se estende a todos os níveis dentro da 

2 "o indivíduo é wn recurso que deve ser empregado eficientemente", RAMOS, Alberto Guerreiro. A Nova 
Ciência das Organizações. 2.ed. Rio de Janeiro: FGV, 1989. p 108. 
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organização. Para que alguns possam gozar a satisfação de sentirem-se poderosos 

é necessário que o poder se exerça sem disfarces e nem artifícios sobre outros, os 

quais em casos extremos podem ter até sua condição humana negada3. 

Ao participarem do jogo p~la busca do poder proposto pela organização os 

indivíduos acabam por ativá-lo, e se encontram presos não apenas a estruturas, mas 

principalmente presos na armadilha da própria conduta. Existem muitas divergências 

entre as interpretações quanto à origem e à natureza do inconsciente, mas parece 

ser o ponto comum entre elas a idéia de que os seres humanos vivem suas vidas 

como prisioneiros de suas próprias histórias pessoais4, a partir desta idéia podemos 

também ler as carreiras como um processo de aprisionamento que o próprio indivíduo 

constrói ao longo de sua vida profissional, sendo "vítimas" de seus próprios desejos e 

anseios. 

Quando lançamos mão da metáfora da prisão psíquica para proceder uma 

análise organizacional, não pretendemos ser excludentes quanto às inúmeras 

possibilidades de interpretação possíveis sobre um mesmo fenômeno, ao se adotar 

uma perspectiva diferente, que busca revelar uma nova imagem do real, o que 

acontece é que: "não se vê tudo, mas se vê de outra forma"5. Ao afirmar que as 

carreiras são formas de aprisionamento psíquico, pretendemos pois, enriquecer o 

processo analítico-interpretativo com um enfoque menos utilizado, contudo não 

menos importante, que carrega em si um potencial esclarecedor ao trazer à tona 

questionamentos que se encontram normalmente na esfera do inquestionável, 

daquilo que já foi aceito como um valor em si e portanto não é mais necessário ser 

pensado e refletido, que é justamente o caso dos sistemas de carreira, que estão 

erigidos sobre os fundamentos de uma "Ideologia do Sucesso", não havendo espaço 

para se colocar em questão o que é o sucesso. 

A idéia de aprisionamento é relativa à privação do exercício da liberdade, à 

ausência de autonomia, à obrigatoriedade diante de algo que foge ao controle. A 

3 ver MOITA, F.C.P. "Organizações: ... ". R4E,vol.31jul.-set. 1991. e ENRIQUEZ, Eugene. "Imaginário 
social, recalcamento e repressão nas organizações". Revi.fta Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 36/37, jan./j1m. 
1974. 
4 MORGAN, Gareth. Jmages ofOrganization. Bervely Hills, C .A. : Sage, 1986. p. 204 . 
.5 SIMMEL, G. In: BELLE, Françoise. "Executivas: Quais as difemças na diferença?" In: CHANLAT, Jean
François ( coord. ).0 Individuo na Organização.' Dimensões Esquecidas. vol 11. São Paulo : Atlas, 1994. 
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imagem do aprisionamento psíquico traduz o tipo de relação que se estabelece entre 

indivíduo e organização quando o indivíduo, ele não tem a possibilidade de sucesso, 

e sim está condenado a vencerõ. Instaura-se uma dependência que ultrapassa as 

questões econômica, financeira ou social; a necessidade de pertença se impõe, a 

organização transforma-se no substrato básico sob o qual está construída a 

identidade do indivíduo, o qual sujeita-se mesmo a uma escravidão voluntária para 

obter o reconhecimento (e se sentir amado) dentro da organização. 

A atuação da organização junto aos processos inconscientes dos indivíduos é 

que lhe conferem tamanho poder, pois os objetos que têm uma representação 

inconsciente terão tanto mais operatividade sobre a conduta do indivíduo quanto mais 

forem inconscientes, porque de tal modo, menos o indivíduo os controlará7. 

Reduzem-se assim as possibilidades de reação, já que os mecanismos de dominação 

não são apenas velados; são reforçados e recriados na figura dos próprios 

dominados. Na ânsia da busca pelo poder, o indivíduo se escraviza· e reproduz o 

sistema de dominação, contribuindo para ativá-lo e perpetuá-lo. 

Reconhecendo-se que os vínculos que unem os indivíduos às organizações 

são de múltiplas naturezas, e constatando-se que a dimensão psíquica tem recebido 

menos atenção do que as dimensões econômica e social, parece-nos primordial 

buscar a compreensão da dimensão psíquica desses laços, pois, como afirmamos 

acima, acreditamos que muito do poder das organizações deriva da sua possibilidade 

em atuar sobre o inconsciente dos indivíduos. 

Conclui-se, portanto, que pretendemos aqui estudar processos conscientes e 

inconscientes que fazem de uma carreira um instrumento importante e efetivo no 

estabelecimento de vínculos entre indivíduo e organização. Ao procedermos à 

análise desses vínculos, pretendemos identificar como esses sistemas que são tidos 

como um avanço para possibilitar o crescimento e o desenvolvimento do ser humano 

podem constituir formas de aprisionamento psíquico. 

6 ver BONEITI, Michel, GAULEJAC, Vincent de. "Condarnnés à reussir". Sociologie du Travail, Paris, n.4, 
1982. 
7 PICHON-RIVIÉRE, Enrique. A teoria do vinculo. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1982. p. 60. -----· -- . . " .. - --~--
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Nossa análise estará centrada justamente na capacidade de as organizações 

influírem na subjetividade dos indivíduos, através de modernas técnicas de gestão, 

com políticas de desenvolvimento fortemente calcadas na carreira, que permitem uma 

canalização de energia, isto é, que ocorra a transformação de energia individual em 

força de trabalho . 

• 
IMPORTÂNCIA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Por acreditarmos ser a carreira um elemento fundamental no processo de 

construção da identidade dos indivíduos, ela se tomou foco de nossa atenção, pois a 

consideramos cormum tema que traz a tona questões mais abrangentes e profundas 

como o sentido do trabalho e, em última instância, nos transporta para questões 

ulteriores sobre o sentido da vida e a sua finitude. 

Ao pesquisar o sentido da carreira e a dinâmica que ela representa entre os 

interesses e desejos dos indivíduos e das organizações, esperamos poder contribuir 

para uma melhor compreensão da malha que envolve os indivíduos, na complexa 

interação entre indivíduo e organização. 

A interpretação do oculto no contexto organizacional, com a contribuição da 

psicanálise, como uma ciência da interpretação pode ser um instrumento fértil, 

colaborando para o processo de entendimento das organizações, dos indivíduos e de 

nós mesmos e possibilitando a construção de novas formas de organizações onde 

haja espaço para o humano em sua complexidade e riqueza, de forma produtiva e 

criativa. Pois é através da ampliação da consciência sobre as amarras que todos 

temos, tecemos e somos envolvidos ao longo de nossas vidas é que podemos buscar 

formas mais plenas de existência. 

Acreditamos que esta análise possa também trazer questões hoje muito 

discutidas no cenário organizacional referentes a questões éticas. Ética nas relações 

(ou a falta dela) é algo que está no cerne de como vêm sendo desenvolvidas as 

carreiras, à medida que as políticas de carreira resultam no acirramento da 

competitividade entre os pares, reforçando comportamentos individualistas 
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caracterizados pela instrumentalidade que se impõe nos relacionamentos, em que o 

outro é instrumento para a consecução de objetivos pessoais. A ética na esfera das 

carreiras pode ser colocada tanto no nível do relacionamento indivíduo-organização 

quanto no nível das relações no trabalho com superiores, pares ou subordinados. 

Em face das razões acima expostas, acreditamos ser este um tema de 

relevância e com grande potencial exploratório, que merece atenção para as 

implicações de seu desenvolvimento para as organizações assim como para os 

indivíduos. 

Essa crença é reforçada ao observarmos que grande parte do material 

existente sobre o assunto busca instrumentalizar os indivíduos para que possam se 

engajar na corrida pelo "sucesso", sendo escassas as reflexões mais detidas que 

busquem apreender o fenômeno em sua complexidade. Além dessa lacuna relativa a 

um material que analise de forma mais crítica o tema carreira, parece-nos que a 

grande maioria da teoria existente desempenha o papel de justificação para as 

prescrições e práticas vigentes. 

DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

Pesquisadores de diversas disciplinas, utilizando-se de uma variedade de 

enfoques e pontos de vista e levantando diferentes questões, têm conceituado o 

processo de escolha e desenvolvimento de carreiras. 

O tema carreira foi distribuído em três categorias principais de estudo por 

Abraham Zaleznik et alii8. São elas, a saber: o enfoque sociológico, o enfoque no 

indivíduo como um tomador de decisões ao longo da carreira e, por último, o enfoque 

voltado às questões intrapsíquicas suscitadas pelo tema. 

O enfoque sociológico explora as questões do processo de socialização9 

envolvidas ao logo de uma carreira - são estudos que focam as relações diretas entre 

8 ZALEZNIK, Abraham, DALTON, Gene W., BARNES, Louis B. Orientation and Conflict in Careers. Boston 
: Harvard University Graduate School ofBusiness Administration Division ofResearch, 1970. 
9 O conceito de socialização aqui adotado é o de Merton: "o processo pelo qual as pessoas adquirem 
seletivamente os valores, as atitudes, os interesse, habilidades e conhecimento - em resumo a cultura - corrente nos 
grupos dos quais são ou busacam tomar-se membros", in: ZALEZNIK, A et al. op. cit, p. 436. A definição sintética 
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determinações sociais, pouco enfatizam as questões de escolha ocupacional, pois 

acreditam que não apenas a escolha já está severamente limitada, como também as 

expectativas individuais. Por tal razão, o foco dessa linha de pesquisa está no cenário 

em que uma pessoa molda sua carreira. Dentro do enfoque sociológico, Van 

Maneen1° aponta três escolas distintas que dão conta do tema, quais sejam: a 

Sociologia Industrial, a Sociologia das Ocupações e a Teoria Organizacional. Cada 

uma dessas subdisciplinas, a sua maneira, enfatiza o processo de descoberta dos 

elementos comuns que compõem um determinado papel, isto é, o processo de 

aprendizagem de normas e valores necessários ao indivíduo para participar de um 

mundo específico de trabalho. Uma das principais contribuições do enfoque 

sociológico está na sua preocupação com a natureza ilusória da realidade, apontando 

para o fato de existirem múltiplas realidades comuns disponíveis para o uso pessoal e 

que a escolha de uma delas depende de uma complexa rede de interações do 

indivíduo com uma situação. Isso pode ser observado na questão de como uma 

situação (aparentemente) igual a outra pode ter um entendimento completamente 

distinto para indivíduos diferentes, ou mesmo para o próprio indivíduo, dependendo 

de seu passado, de suas perspectivas futuras, ou da quantidade de informações 

disponibilizadas. 

A segunda categoria de estudo sobre o tema trata dos indivíduos e de suas 

carreiras, considerando o indivíduo como uma tomador das decisões que 

influenciarão o direcionamento de sua carreira. Essa abordagem no estudo de 

carreiras considera o indivíduo como um agente racional, relativamente 

independente; desta forma o indivíduo é visto como uma pessoa que está testando a 

si mesmo e ao seu ambiente, pesando as várias alternativas e fatores, e realizando 

uma série de decisões conscientes que determinarão a direção de sua carreira. 

Insere-se nessa corrente de estudos a Teoria da Escolha Ocupacional, que tem como 

principal objetivo ajudar os indivíduos nos processos decisórios existentes ao longo 

de uma carreira. Nesse sentido, existe um esforço em produzir um corpo teórico que 

procure entender como as decisões ocupacionais são tomadas. Outra vertente dessa 

1 O V AN MAANEN, John. Organizational Careers: Some New Perspectil'es. MIT : John Willy&Sons, 1977. 
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visão do indivíduo como tomador de decisões é a Teoria do Desenvolvimento 

Vocacional e do Autoconceito, cujo maior representante é Donald E. Super, que, 

além de concentrar sua teoria no indivíduo e em como esse indivíduo continuamente 

testa a si próprio e ao seu ambiente para obter um senso de realidade, também 

dividiu o desenvolvimento das carreiras cronologicamente em uma série de estágios 

de crescimento. A Teoria do Autoconceito dentro do processo de desenvolvimento da 

carreira elaborada por Donald Super teve mais impacto do que qualquer outra para a 

evolução do corpo teórico referente ao desenvolvimento da carreira como parte do 

desenvolvimento do indivíduo. 

Ainda dentro deste foco está a Teoria da Sensitividade Ambiental, que advoga 

pelo desenvolvimento de estudos de carreiras que examinem a interação imediata 

entre o homem e seu ambiente. Segundo os principais autores defensores dessa 

abordagem, o sucesso da carreira depende de decisões básicas e de ações 

apropriadas após a tomada dessas decisões, mas ambas são dependentes da 

habilidade individual de captar e interpretar acuradamente as informações relevantes 

sobre o ambiente. A habilidade em questão refere-se à sensibilidade ao ambiente. 

A terceira grande abordagem sobre carreira apontada por Zaleznik 11 enfoca 

os processos involuntários e intrapsíquicos existentes ao longo do desenvolvimento 

de uma carreira, buscando demonstrar como forças inconscientes podem influenciar 

decisões conscientes e comportamentos. Dentro dessa abordagem, dois estudos 

foram relatados por Zaleznik et alii. O primeiro, referindo-se a estudos da origem dos 

interesses, foi desenvolvido por Anne Roe, que considera as primeiras experiências 

da infância como determinantes das escolhas profissionais posteriores, buscando 

conceituar elementos não-cognitivos e não-racionais do processo de tomada de 

decisões vocacionais. Entretanto, essa teoria não conseguiu suporte empírico; 

ademais, outra crítica a esse estudo diz respeito às categorias ocupacionais por ele 

definidas que não foram suficientes para se tomarem um instrumento para 

classificação de padrões de carreira individual. O segundo estudo está voltado para 

conflitos não-resolvidos e suas implicações para o desenvolvimento da carreira. As 

11 ZALEZNIK,A. et alii, Orientation and C'o11jlict ... 
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primeiras formulações nesse sentido datam de 1956 e foram feitas de forma 

provocativa por Kubie12, que pregava a realização de estudos sobre a interação entre 

forças conscientes e inconscientes que determinam a escolha inicial de uma carreira 

para um jovem, assim como esta interação afeta seu desenvolvimento ocupacional 

posterior. Ao focar o efeito dos conflitos não-resolvidos e inconscientes no 

desenvolvimento da carreira, ele aponta para o caráter destrutivo e deturpador que 

eles podem adquirir justamente por não serem reconhecidos. 

As questões intrapsíquicas dentro do universo organizacional que são 

estudadas à luz da psicanálise podem ser agrupadas em duas grandes correntes13: a 

Administrativista e a Psicossociológica. 

A corrente administrativista, que tem em Zaleznik, Levinson e Kets de Vries 

alguns de seus principais representantes, levanta questões que não diferem 

consideravelmente das questões suscitadas pela psicologia industrial, uma vez que 

as análises desenvolvidas dentro desta linha são de cunho gerencialista. A diferença 

reside justamente nas respostas fornecidas pelo enfoque psicanalítico. 

Na corrente psicossociológica está incluída u/ variada gama de autores, 

com orientações bastante diversas, que, entretanto, apresentam em comum o fato de 
/ 

serem as organizações e os grupos seu principal objeto de interesse. Tal corrente 

"está preocupada com as fantasias, sentimentos e desejos que são partilhados pelas 

pessoas que participam da vida da organização e que permanecem desconhecidos 

ou negados por ela"14• Fazem parte desta corrente autores como Pagés e Enriquez, 

cujos estudos estão em uma linha de denúncia. 

Nosso estudo estará centrado em questões relativas à interioridade do sujeito.'} 

pois o ser humano não se reduz a um organismo submetido a um bombardeamento 

de estímulos, como supõem as teorias behavioristas. Ao estudarmos as organizações 

e as suas interações com os indivíduos, é necessário que se considere a 

complexidade da natureza humana, sob pena de uma simplificação reducionista que 

12 KUBIE,L.S. " Some Unresolved Problems ofthc Scientific Career", in:Zaleznik et alli, Orientation and 
Conflict ... p 462. 
13 A VRICHIR, llan. Psicanáli.ve e Admini.vtração: o que e:riste na inter.vecção desses dois campo.,? São Paulo : 
EAESP/FGV, 1985. 
14 A VRICHIR, I. op. cit. p.2. 
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construa uma compreensão falaciosa. O ser humano é um ser de desejo e de 

pulsão15; as características singulares do ser humano fazem dele um ser pulsional e 

um ser social, constituído de racionalidade e irracionalidade, que se relaciona com 

seu mundo através de uma série de mecanismos de defesa que lhe permitem a 

convivência em sociedade. Desconsiderar esses aspectos, além de não contribuir 

para a compreensão da complexidade dos seres humanos e de sua interação nos 

espaços organizacionais, não deixa de ser uma confirmação da necessidade de que 

o homem tem de permanecer em um universo mensurável e concreto. A própria 

negação de uma realidade mais complexa, por sua vez, constitui um tipo de 

mecanismo de defesa. Nesta linha de pensamento, o estudo em questão está 

alinhado com as proposições da última categoria mencionada, a que estuda a 

importância de questões intrapsíquicas no universo organizacional. 

Entretanto. é importante ressaltar que este estudo não é um estudo de 

psicologia ou de psicanálise. mas de administração. O que nos importa é a nova 

compreensão do homem introduzida por Freud. Conforme Paul Ricoeur, "uma 

meditação sobre a obra de Freud tem o privilégio de revelar seu mais vasto desígnio. 

Ele se constitui não somente em renovar a psiquiatria, mas em reinterpretar a 

totalidade das produções psíquicas relacionadas com a cultura, do sonho à realidade, 

passando pela arte e pela moral. É interpretando a cultura que ela a modifica. É 

conferindo-lhe um instrumento de reflexão que ela a marca de modo duradouro"I6. 

Discorrendo sobre a psicanálise Eugéne Enriquez afirma: "ainda que não seja uma 

Weltanschauung, ela tomou-se um método que visa perceber as interações 

dinâmicas dos componentes das estruturas sociais que fazem de cada objeto o lugar 

onde se fazem e se desfazem as cadeias de significados"l7. 

Apesar de o nosso estudo estar voltado para a interioridade na gestão da 

empresa, ele não se restringe a essa dimensão; na realidade ele se circunscreve em 

uma dupla abordagem, examinando as formas pelas quais os processos integrativos 

15 CHANLAT, Jean-Fmnçois. "Por uma Antropologia da Condição Humana na Organi7.ações" .In:O Individuo na 

Organizaçllo: dimensões esquecidas. São Paulo: Atlas, 1992. v. I, p. 30. 
16 RICOUER, Paul. Da /nterpretaçllo: ensaios ,çobre Fre11d. Rio de Janeiro: lmago, 1977. p. 16. 
17 ENRIQUEZ, Eugene. Da Horda ao Estado: Psicanálise do vfnrolo social. 2.ed. Rio de Janeiro : Jorge Zahar, 
1991. p. 18. 
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individuais são afetados, por um lado, por forças sociais e, por outro, pelas forças 

inconscientes intrapsíquicas. 

A utilização de conceitos apartados das ciências psicológicas, que dão ênfase 

aos processos diferenciais pelos quais o indivíduo interioriza e interpreta as relações 

que mantém com o grupo no qual vive, não deve nos levar a um embate com a 

abordagem sociológica dos fatos, a qual enfoca as formas diferenciais pelas quais o 

social apr~senta e trata, numa determinada época e num dado contexto, a questão 

das relações entre o grupo e o indivíduo. Essa abordagem conciliadora da visão 

psicológica com a visão sociológica dos fatos é bem explorada por Laplantine através 

da etnopsiquiatria que vê "os comportamentos, tanto normais quanto patológicos, 

longe de serem a resultante de um condicionamento da 'sociedade', são atos 

individuais, alimentados com o peso da cultura mas irredutíveis a esta".tB 

Ao estudar as carreiras, estamos investigando como os indivíduos em sua 

singularidade estão sujeitos às influências das culturas em que estão inseridos, 

culturas dos vários grupos de que faz parte e, principalmente, como a cultura da 

organização alimenta e imprime sua marca na forma como os indivíduos vivenciam 

suas experiências profissionais através dos padrões de carreira valorizados naquele 

universo organizacional. 

ESTRUTURA DO TRABALHO 

Na primeira parte temos ·uma breve evolução histórica sobre o tema e 

apresentamos descrições e conceitos que têm sido utilizados no esforço de 

constituição de um corpo teórico sobre o assunto. Desta forma buscamos obter um 

panorama do tratamento recebido por esse tema tanto no nível teórico quanto nas 

práticas gerenciais. A construção desse panorama conceitual-prático cumpre um 

duplo desígnio: 1) permitir uma aproximação do fenômeno carreira; e 2) possibilitar 

u.ma apreciação crítica da produção sobre o tema. Ainda nesta primeira parte faremos 

uma exposição sobre as políticas de recursos humanos de empresas com uma 

18 LAPLANTINE, Fmnçois. AprenderEtnopsiquiatria. São Paulo: hmsiliense, 1994. p .31 
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gestão considerada de ponta, no sentido de contextualizar o dispositivo carreira. No 

final da primeira parte serão delineadas algumas tendências na gestão de carreiras. 

Na segunda parte trataremos primeiramente da análise do cenário das 

sociedades complexas pós-industriais, que nos ajudarão a compreender as 

problemáticas enfrentadas pelos indivíduos e quais as conseqüências para a sua 

relação com a carreira, com o trabalho e com a vida. Num momento posterior, 

passaremos a compilar da literatura consultada análises e conceitos que têm 

contribuído para a intersecção entre dois campos de estudo: a administração e a 

psicanálise. Na abordagem dos temas organização e inconsciente, procuraremos 

resgatar conceitos utilizados para nossa interpretação do fenômeno das carreiras 

dentro das organizações, inspirados na metáfora da prisão ·psíquica, sugerida por 

Morgan19• Na seqüência, à guisa de alinhavar as idéias referentes ao indivíduo na 

sociedade contemporãnea e a situação dentro das organizações, apresentamos 

reflexões em tomo do questionamento básico de nosso estudo em face das práticas 

de recursos humanos voltadas para o desenvolvimento dos indivíduos serem 

viabilizadoras de libertação ou de aprisionamento. 

A terceira parte destina-se a apresentar e discutir o estudo de caso sobre 

carreiras de sucesso que foi realizado em um grupo nacional de grande porte. Neste 

momento tentaremos comprovar nossa hipótese central sobre o papel 

operacionalizador da carreira no estabelecimento do vínculo entre indivíduo e 

organização, isto é, a carreira como uma estratégia de busca de aderência aos 

objetivos organizacionais. Ao analisar essas trajetórias individuais, buscamos 

entender como o sucesso é vivenciado dentro dessa organização e que tipo de 

relação existe entre o sucesso e a ligação indivíduo-organização. Estaremos, além 

disso, considerando aspectos da cultura dessa organização, para melhor 

compreender as atitudes e as posturas dos indivíduos entrevistados. 

19 MORGAN, Garcth. Image.v ofOrganization. Bcvcrly Hills;CA:Sagc,1986. 
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PRIMEIRA PARTE :CARREIRAS - TEORIA E PRÁTICA 

2. CARREIRA 

2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

Não se pode dizer que a idéia de carreira seja algo novo; entretanto, o 

tratamento teórico deste tema, adotando essa denominação específica, aparece 

somente a partir da década de 1970. A prática de então parecia estar marcada por 

decisões pontuais, carecendo de uma visão mais integradora e não fomecendo uma 

linha de conduta, em termos de diretrizes, para o desenvolvimento de uma carreira, 

como mostra a literatura especializada da época2o. 

Na década de 1960, época de grande crescimento econômico mundial, as 

grandes organizações e indústrias, então passando por uma fase de expansão, se 

defrontaram com a necessidade de promover a mobilidade da média e alta gerências 

no sentido de assegurar a continuidade e a qualidade da alta-administração. Essa foi 

uma época onde a racionalização das carreiras se generalizou dentro das grandes 

empresas2I. Vários estudos22 apontam para a inexistência do campo de 

desenvolvimento de carreira organizacional no início dos anos 70, apesar de o campo 

de gerenciamento de recursos humanos estar florescendo naquele momento. A alta

administração não parecia estar ciente do que o desenvolvimento de carrei~ poderia 

oferecer para melhor utilizar sua força de trabalho, mas era certa a criação de 

instrumentos que instituíssem uma política de desenvolvimento para que fosse 

possível dar conta das questões de crescimento das organizações e de sucessão 

dentro da hierarquia. 

20 BOERLIJST,J.G. "Career devel~pment and career guidance" In : DRENTII, Pieter J.D., TIIIRRY, Henk, 
WILLEMS, P.J. et al. ( eds). Handbook ofWork and Organizational Psycho/ogy. s.l. : John Wiley & Sons, 1984. p. 

313. 
21 BOLTANSKI, Luc.Les Cadres: /afonnation d'un groupe social. Paris: Les Editions de Minuit, 1982. p. 107. 
22 RUSSEL, Joyce E.A. "Career Development Interventions in Organi7.ations" Joumal ofVocationa/ Behavior, 
vol. 38, p. 137-287, 1991. 
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No início da década de 1970 Schein23 foi um dos primeiros a indicar a 

importância da carreira ao examinar as relações entre o indivíduo e a organização, 

por uma lado destacando o processo de socialização, através do qual a organização 

atua no indivíduo e, por outro lado, apontando para o papel do indivíduo atuando na 

organização, através de idéias inovadoras. Segundo Schein, qualquer estudo sério 

sobre carreira requer um profundo respeito pela qualidade dialética da experiência 

humana, sendo necessário perceber que o homem é ao mesmo tempo criador e 

criatura. 

Em meados dos anos 70, uma pesquisa realizada por Boerlijst24, que 

investigava, em grandes organizações, as expectativas de gerentes especializados 

(níveis médio e alto) sobre o futuro, demonstrou basicamente que esses gerentes 

estavam fortemente voltados para "continuar crescendo em suas posições atuais". A 

categoria de gerentes pesquisada, apesar de seus laços com a organização, não 

tinha que se preocupar com questões estratégicas e aspectos administrativos 

voltados para o futuro e a continuidade da organização. Tais tarefas eram 

desempenhadas por um grupo bastante restrito de altos dirigentes. Esse tipo de 

estrutura organizacional apresentava um grande distanciamento entre o topo da 

organização e o nível hier~rquico imediatamente inferior, revelando a inexistência de 

uma gerência de meio de campo capaz de fazer a ponte entre a base e o topo da 

pirâmide organizacional. Diante desse contexto, muitas organizações foram levadas a 

adotar políticas de "desenvolvimento gerencial" no intuito de capacitar e ~ormar um 

corpo gerencial que estabelecesse uma ponte de ligação com a cúpula. Esse 

processo de desenvolvimento gerencial, apoiado em um plano de carreira, era 

inicialmente aplicado a casos particulares, para indivíduos que se destacavam por 

apresentarem "potencial de crescimento", mas era sobretudo um processo acionado 

mediante a perspectiva do surgimento de vagas na alta administração e a 

conseqüente necessidade de preenchê-las adequadamente. Diante das limitações 

impostas por esse enfoque ad hoc, houve uma mudança de abordagem com o 

23 SCHEIN, Edgar H. "Thc Individual, lhe organization, and lhe Career: A Conceptual Schemc." The Joumal of 
Applied Behavioral Science, vol. 7, n.3, 1971. 
24 BOERUJST,J.G. Work with a perspecfive: Developmenf q(instntment., in aid ofjob po.,ifion- and career 

re.çearch. Amstcrdam : Academische Pers, 1974: 
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objetivo de criar uma Política de Carreira que contemplasse o aspecto de 

continuidade ao conduzir e guiar as carreiras dentro da organização, sendo que a 

prática antes destinada a apenas alguns "eleitos", começava a se estender por toda a 

organização. 

No final dos anos 70 começaram a aparecer alguns artigos sobre as 

intervenções no desenvolvimento de carreira nas organizações devido ao grande 

interesse, de então, no campo de gerenciamento de recursos humanos. Começava a 

surgir, nessa época, uma consciência crescente da utilidade do desenvolvimento de 

carreira para um melhor aproveitamento do potencial dos empregados, além de 

aumentar a congruência entre as necessidades do empregado e os objetivos da 

organização. 

Observa-se uma acentuação no interesse por esse campo de estudo nos 

Estados Unidos, na década de 1980, quando começaram a ser oferecidos cursos 

populares de gerenciamento de carreiras nas escolas. As organizações, por sua vez, 

tomaram-se mais ativas em desenhar programas de desenvolvimento de carreira 

para gerenciar a carreira de seus empregados. 

Percebe-se um deslocamento dos objetivos iniciais que levaram as empresas 

a utilizar intervenções destinadas ao desenvolvimento de carreira quando se 

comparam as práticas das décadas de 70 e 80. Inicialmente, na década de 70, os 

programas estavam voltados para as necessidades organizacionais, mas diante das 

mudanças enfrentadas na nova década fez-se necessária uma mudança d~ enfoque, 

em que o empregado e suas demandas fossem consideradas, pois sem o 

atendimento a essas demandas a organização não conseguiria atingir suas próprias 

metas. Pois, de acordo com algumas análises de modelos burocráticos, as coisas são 

realizadas pelas organizações em parte porque as pessoas estão preocupadas com 

suas carreiras. 



17 

2.2 CONCEITOS E DESCRIÇOES 

Uma das mais amplas definições sobre carreira é fornecida por Goffman25, ao 

definir a carreira como um processo de vida. Tal perspectiva difere dos usos mais 

correntes desse conceito, que estão usualmente dentro de um campo mais restrito 

relacionado com o mundo do trabalho. 

Hall26 trabalha o conceito de carreira através de quatro eixos básicos de 

significação: a carreira como profissão, a carreira como progressão, a carreira como a 

seqüência de ocupações assumidas na vida e a carreira como seqüência de 

experiências de vida relacionadas com o trabalho. Outra definição, esta 

considerando as dimensões objetivas e subjetivas de uma carreira, é apresentada por 

Hall: 

"Carreira é uma seqüência individualmente percebida de atividades e 

comportamentos, associados a experiências e atividades profissionais ao longo da 

vida da pessoa" .27 

Uma outra definição, apresentada com uma visão sistêmica, que também 

procura çonjugar as diferentes dimensões da vida do indivíduo, é enunciada da 

seguinte forma: 

"Carreira é o autoconhecimento de como as experiências pessoais e 

profissionais relacionam-se com seu trabalho atual e futuro para maximizar suas 

habilidades e comportamentos e atingir seus objetivos de vida". 28 

O. Super, um dos principais teóricos sobre carreira, dentro da linha que estuda 

o desenvolvimento dos indivíduos, também nos apresenta algumas definições 

abrangentes, quais sejam: 

"Uma carreira é a seqüência de ocupações e posições assumidas ou 

ocupadas durante a existência de uma pessoa"29, ou ainda de forma ainda mais 

25 GOFFMAN, E. In : KFOURI, Berenice Maria Barcellos. Carreiras Gerenciais no Serviço Príb/ico: caminhos 

num espaço sem caminhos. São Paulo: EAESP/FGV, 1992. p. 9. 
26 HALL, Doug1as. In: KFOURI, B. M. B. Op. cit. p. 9-11. 
27 idem, Op. cit. p. 12. 
28 "esta definição foi sistemati7..ada por Jim de Vito, Diretor de Desenvolviento Gerencial da Johnson& Johnson 
Internacional, e utilizada nos programa de treinamento." in: SA VI O LI, Nelson. Carreira: manual do proprietário. 

3.ed. Rio de Janeiro: Qua1it~mnrk, 1993. p. 14. 
29 SUPER, Donald E., BOHN JR, M..T. Psicologia Ocllpaciollal. São Paulo: Atlas, 197-. p 135. 
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simples "uma carreira é a seqüência de coisas que a pessoa faz para ganhar a 

vida".30 

Em todas as definições acima apresentadas, a idéia sobre carreira é 

perpassada por um elemento comum, a referência à vida, em vários sentidos, ou 

estando na sua própria essência, ou como um meio de ganhá-la, ou de lhe conferir 

sentido. 

Super31 nos ajuda no processo de mapeamento e conceituação do fenômeno 

carreira ao formular definições afetas a três diferentes dimensões que ele pode 

assumir: 

do ponto de vista econômico: uma carreira é uma série de posições ocupadas por 

uma pessoa, como meio de obter a subsistência; 

sociologicamente: é uma série de papéis desempenhados por uma pessoa, na 

qual a natureza de cada papel, a maneira pela qual é desempenhado e a situação 

em que ocorre possuem alguma relação com a natureza do papel seguinte da 

série; 

psicologicamente: uma carreira é também uma série de papéis desempenhados 

por uma pessoa, cuja escolha e êxito são determinados em parte pelos seus 

interesses, aptidões, valores, necessidades, primeiras experiências e 

perspectivas. 

Essas três dimensões nos transportam para aspectos importantes para a 

compreensão do tema e suscitam reflexões sobre cada um dos aspectos supra

apresentados. Ao nos remeter à esfera econômica, destaca-se sobremaneira o 

aspecto básico da subsistência, quer dizer, a preocupação básica é a preservação da 

vida; logo estamos diante do instinto mais primordial do ser humano. Porém, o 

aspecto econômico está indiscutivelmente relacionado com as demais dimensões; o 

sistema de representações estando baseado no valor como medida de todas as 

coisas faz com que a dimensão econômica de uma carreira esteja vinculada com o 

sentido social, isto é, os papéis desempenhados são mais ou menos valorizados, 

aceitos ou rejeitados dependendo dos retornos financeiros auferidos por esse papel. 

30 SUPER, D.E., BOHN JR, M.J.op. cit., p. 133. 
31 SUPER,D .E., BOHN JR, M.J.op.cit,p.136. 
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Psicologicamente, a dimensão econômica também está imbricada na própria imagem 

que o indivíduo constitui de si. Uma vez que o seu sucesso é avaliado em tennos de 

conquistas materiais, o indivíduo se toma visível para ele mesmo em tennos do 

produto de seu trabalho em termos de rendimento e possibilidade de consumo para 

inserção no meio social e é através do reconhecimento que lhe é conferido que ele . 

pode reafirmar a sua identidade. Como sugere Fromm: "se a pessoa acha· que seu 

próprio valor não é constituído primordialmente por suas qualidades humanas, e sim 

pelo seu sucesso, ... , sua auto-estima provavelmente será pouco sólida e precisará 

até ser confirmada pelas outras pessoas. Por isso, a pessoa é compelida a luta 

incessante pelo sucesso, e qualquer retrocesso é uma grave ameaça à sua estima 

própria: o resultado são sentimentos de incapacidade, insegurança e inferioridade, ... , 

se ele tiver sucesso, será "valioso", se não, imprestável".32 

Pela abrangência e diversidade dos enfoques possíveis, pecebemos quão 

variados podem ser os conceitos e idéias derivados da noção de carreira. Uma das 

primeiras idéias que surgem quando o assunto é carreira é a questão do ajustamento 

a uma ocupação, resgatando a visão clássica de que o indivíduo de alguma fonna 

deve-se ajustar, ou sua imagem, a uma ocupação. A idéia de carreira associada ao 

ajustamento inicial a uma ocupação, relaciona-se com a premissa básica orientadora 

do antigo paradigma da gestão de pessoal, "adequando o homem ao emprego". 

Como corolário dessa premissa temos em destaque o caráter estável atribuído às 

estruturas sociais e funcionais que atuam conjuntamente no processo de fonnação 

da imagem profissional; a crença de que, quando o indivíduo está adequadamente 

ajustado às normas e às estruturas de uma profissão, sua carreira segue um modelo 

e, como decorrência, tem um curso previsível; e quando esse ajustamento não se dá 

dentro dos padrões estipulados, a saída da profissão acaba por ocorrer mais cedo ou 

mais tarde. 

Outra idéia bastante associada ao tema carreira no universo organizacional é 

a hierarquia, associada à ascensão e à sua velocidade dentro da hierarquia, 

freqüentemente envolvendo um aumento de responsabilidade em tal "escalada". Uma 

32 FROMM, Erich. Análise do Honwm. Rio Jc Janeiro: 7~'1har, 19!!2. p. 69. 



20 

definição que retém o antigo e normativo sentido do conceito de carreira é fornecida 

pelo sociólogo Slocum33: "Uma 'carreira ocupacional' pode ser definida ... como uma 

seqüência ordenada de desenvolvimento se estendendo ao longo de um período de 

anos e envolvendo progressivamente papéis com mais responsabilidade dentro de 

uma ocupação ... O modelo teórico envolve a entrada em uma posição que requer o 

desempenho de deveres ocupacionais da mais baixa posição da escala ocupacional. 

Isto é seguido por uma seqüência de promoções para posições de níveis mais 

elevados dentro da organização, conduzindo eventualmente ao pináculo, e 

finalmente à aposentadoria." 

O sentido original da palavra "carreira", oriundo dos gregos antigos, é de pista 

de corrida ou de um tipo de competição. Como conseqüência, a definição acaba por 

associar carreira com competição, progresso relativo de posições, obtenção de uma 

posição (des)favorável, adquirindo os mais altos níveis de poder, estima e 

recompensa e atingindo a linha de chegada. 

"A idéia de estágios ou degraus em uma progressão para recompensas mais 

elevadas, culturalmente definidas, é a essência da definição de carreira"34, mas é 

importante perceber que o indivíduo está inclinado a conferir um sentido mais amplo 

à palavra carreira do que uma mera promoção em uma situação específica de 

trabalho. O conceito de carreira apresenta uma abrangência que ultrapassa os 

eventos pontuais, envolvendo os eventos atuais, os passados que afetam sua 

progressão e a perspectiva de situações futuras que dão sentido ao momento 

presente. Essas noções de continuidade e consistência apresentam particular 

importância, pois revelam um papel fundamental que a carreira desempenha na vida 

do indivíduo, em virtude de conseguir dar sentido ao momento presente por 

correlacionar essa experiência com o seu passado e o seu futuro. A carreira 

representa um caminho percorrido pelo indivíduo através do tempo e do espaço, e 

essas características são fundamentais para compreender como as carreiras 

33 SLOCUM, W.L.Ocntpational career.v. 2.ed, Chicago:Aldine, 1974. (tradução livre) 
34 SCHEIN, Edgar. Careers planning and de1•elopmem. Genehrc:Intcmational Labor Office, Management Series, 
n.l2, 1976. in: BOERLJJST,J.Gerrit.(1984)op.cit. 
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assumem tamanha importância para os indivíduos35• O fato de a carreira poder se 

tomar um elemento-chave na vida de um indivíduo está relacionado com essa 

capacidade que ela tem de fornecer uma cartografia que permita . ao indivíduo 

localizar-se, orientar-se e reconhecer-se, nos eixos metafóricos do tempo e do 

espaço, tratando, assim, de algo que está ligad~ com as demandas básicas do ser 

humano. Como tais, precisamos de um sistema de ordenamento para processar 

todas as informações que recebemos através dos nossos sentidos. 

Através da carreira, a organização possibilita aos indivíduos situarem-se ao 

longo dos eixos metafóricos do espaço e do tempo, pois ao converter o tempo 

cronológico e contínuo e o espaço contíguo e físico para coordenadas relevantes, 

representando o tempo social discreto e o espaço social divisível, é que o indivíduo 

pode, de forma significativa, desenvolver uma identidade situacional capaz de manter 

o desempenho em uma atividade de trabalho36• Essa habilidade em gerenciar a 

necessidade de localização espaço-temporal dos indivíduos para deles obter um 

melhor desempenho é algo basicamente realizado através da carreira dentro de uma 

organização. 

"O espaço nos envia à nossa espacialidade, ou seja, aos diferentes lugares 

que constituem nossa geografia ao mesmo tempo pessoal e social. Todo o indivíduo 

é com efeito originário de determinado lugar, desenvolveu-se em um meio particular, 

ocupa uma posição profissional, trabalha em determinada organização e desaparece 

algum dia em algum lugar. Estes lugares estão por sua vez integrados a espaços 

mais ou menos fortes, mas não se pode conceber um ser humano ou uma 

coletividade que não tenha nenhum tipo de vínculo espacial, por mais ínfimo que 

seja. É por esta razão que os lugares e as posições que ocupamos a título individual 

ou coletivo são objeto de diversos investimentos, afetivo, material, profissional, 

político e outros mais. Fontes de enraizamento, estes investimentos reafirmam a 

35 "o tempo e o espaço são categorias básicas da existência humana"; "As ordenações simbólicas do espaço e do 
tempo fornecem uma estrutura para a experiência mediante a qual aprendemos quem e o que somos na sociedade", 
como nos indica HARVEY, D. A Condiçlio Pós-moderna. São Paulo : Loyola, 1992. p. 198. 
36 V AN MAANEN, John. Organizational Careers: Some ... 
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identidade pessoal e coletiva. A organização enquanto lugar privilegiado de 

enraizamento fornece também inúmeros exemplos espaço-temporais".37 

As interações sociais estão ligadas ao processo de subjetivação do espaço; 

as organizações ao interferirem em nossas referências espaciais interferem em nossa 

subjetividade e, conseqüentemente, em nossa interação com o meio38. 

"O território é, antes de tudo, o espaço no qual se enraíza nossa identidade, o 

lugar de nossos prazeres, de nossos temores, de nossas relações importantes, a 

superfície de inscrição de nossa história pessoal, enfim o conjunto de nosso sistema 

de referência. "39 

Também o tempo está relacionado com a constituição da identidade, e estes 

dois elementos, o tempo e a identidade, estão diretamente relacionados com a noção 

de carreira. 

O tempo social, como definido por Van Maanen e comparado a um relógio 

para o desenvolvimento da carreira, não se refere apenas ao simples correr da areia 

na ampulheta, mas à marcação de interlúdios ou marcos alcançados na vida de 

alguém. O autor sugere que só se pode entender o presente em termos de onde se 

tem estado e aonde se quer ir. Ao utilizar a expressão "tempo social", Van Maanen 

assume que as pessoas são capazes de tomar seus presentes organizacionais 

significativos somente através de seu entendimento do passado e de suas 

expectativas do futuro. O indivíduo é capaz de funcionar efetivamente no presente 

com relação ao grau com que consegue estabelecer a continuidade entre passado e 

futuro. 

A carreira como um elo de ligação entre o momento presente, os fatos 

passados e as perspectivas futuras é também um processo de legitimação40, de 

explicação e justificação da ordem institucional outorgando validade cognosciva a 

seus significados objetivados. Pois"( ... ) a totalidade da vida do indivíduo, a sucessiva 

37 CHANLA T, J.C. "Por uma Antropologia da Condição Humana nas Organizações" In: O Individuo na 

Organização: dimensões esquecidas. São Paulo : Atlas, 1994. v. ll, p .31. 
38 "diferentes fonnas de espacialização inibem ou facilitam processo de mudança social", HARVEY, D. A 
Condição Pós-moderna .... p. 192. 
39 PAGES, M. et ai. O Poder das organizações. l.ed;2ª tiragem São Paulo: Atlas, 1990, p.119. 
40 "A legitimação justifica a ordem institucional dando dignidade nonnativa a seus imperativos práticos." in : 
BERGER, P .... ,op.cit., p. 127. 
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passagem pelas várias ordens e uma ordem institucional, deve ser tomada 

subjetivamente significativa. Em outras palavras, a biografia individual em suas várias 

fases sucessivas, institucionalmente predefinidas, deve ser dotada de sentido que 

tome a totalidade subjetivamente plausível"41. 

Na busca da compreensão dos indivíduos, constata-se que é fundamental ter

se em mente uma idéia de suas experiências passadas e suas expectativas futuras, 

pois, de acordo com Gilberto Velho42, as noções de memória e de projeto associam

se e articulam-se para dar significado à vida e às ações dos indivíduos e, em outros 

termos, à própria identidade. "São visões retrospectivas e prospectivas que situam o 

indivíduo, suas motivações e o significado de suas ações, dentro de uma conjuntura 

de vida, na sucessão das etapas de sua trajetória". 

A de~_~_ntinuidade temporal advinda de uma imagem de futuro difusa, ou 

~esmo i~existente toma o presente sem_sentido - a p~~soa fica incap-ªz_de_dizer 

quem é ou o que deve fazer. Esse fenômeno,_aos_olhos_de_um_homem comum-~ ---- --- - ~ ~ -

chamado de pane _c~u _e~gotamento, quan_do_ vist_ç> por_um_analista_é chamadp_ de 

despersonalização, isto é, uma perda de ide.fl_tidade._ Utilizando a organização como 
~ .. -- -~- -- ~ ... "- -
uma estrutura de referência geral, os indivíduos _CQnstroem estruturas temporais,_ a~ 

elegerem temas que os ajudam a localizar o presente dentro de um curso de eventos 
'-------"- -

da vida profissional. A forma como se desenvolve um carreira ao longo do tempo tem - ~ --·-- -- - - -

muitas conseqüências em relação à forma com que o indivíduo se relaciona çom .o 

seu trabalho, pois os resultados_atingidos_até determinado_ponto_criam_expectativas 

para o futuro; assim, quanto mais rápida for uma carreira_ para_ um indivídl)Q, mais 

expectativas ele terá a partir de então para seu desenvol~i~~n~o futur~. P~! e:xefl}J?.i9, 

muitos executivos são orientados pelo tema do constante progresso e avanço. Dessª 

forma, se ele atingiu uma determinada posição considerada de sucesso aos Jrinta 
- ~· - . 

anos, criará um nível de expe_ctativas de realização ainda maior_ para quando chegar 

aos quarenta43. 

41 BERGER, P., LUCKMAN, T. op. cit. p.127. 
42 VELHO, Gilberto. Projeto e Metamorfose: antrolpologia das sociedades complexas. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1994. p.10l. 
43 V AN MAANEN, J. Organizational Careers: Some ... p. 31. 
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Temas como esse do perpétuo avanço não apenas carregam a natureza de 

Sísifo, pois o indivíduo busca alcançar o inalcançável, mas também se tomam 

progressivamente mais difíceis de concretizar à medida que o indivíduo se movimenta 

ao longo da carreira. ~ssa é uma situação bastante comum, no meio exec~utivo, e~ 

que seus membros parecem trazer consigo um "permanente senso do não obtido", 
. -· - -

que os_ impulsiona a buscar sempre mais e não per)T1ite que se encontre satisfação 

~m o já alcançado; o prazer vem mais do desejo do objeto a ser conquistado - v~ --- . - . 
que mal o empregado foi promovido já aspira a uma nova promoção - do que da -- -·~- - ~ -~· ~ ~ ~- -

conquista em si, pois este processo coloca os indivíduos em uma trajetória que os 

priva de _en_'!li~amento. "~ ~--o ~ue somos que n~s-~~~s!~z, ne~-~esmo o que 

temC2s. mas sim_p que_ poderíamos ter".~ 

Esse tipo de ambição desmedida é que leva muitos homens de negócios à 

droga como afirma o psiquiatra Arthur Guerra45: "O sujeito sonha ter todas as 

mulheres, todos os carros, todo o dinheiro e nunca tem, porque quando chega lá ele 

quer mais, mais, mais, mais. Uma pessoa assim está sempre frustrada". O 

comportamento assim descrito é chamado de comportamento aditivo, quem o 

apresenta exige compensação rápida para suas frustrações, e é isso justamente, que 

a droga proporciona46. 

Esse jogo da mobilidade perpétua (tanto vertical quanto horizontal) no qual se 

engajam os indivíduos provocam vários efeitos de poder, como indica Pagés, ao 

evitar a apropriação do poder por um indivíduo ou um grupo: "as mudanças 

freqüentes evitam toda cristalização dos interesses individuais ou coletivos sob o 

controle de um nível determinado da organização".47 

Uma das manifestações que exemplificam o tema do constante avanço pode 
~-- --- --- ·------- ---

ser enco_ntra~a nas organizações que estão estruturadas sobre a cha_!Tlada cond!ção 

"u~ or out':,_onde está claramente explicitado que, se o indivíduo não progredir no .--- ~ ~·--- --

ritmo esperado, alcançando promoções no tempos determinados (cada organização --- - - . ----- ~-- ---

44 PAGES, M. et ai. O Poder das ... p. 136. 
45 entrevista concedida à revista EXAME, jW111994. 
46 A questão das drogas, dentro do universo organizacional se encontra dentro de wn terreno bastante delicado, 
penneado por tabus e preconceitos, o que dificulta wn aprofundamento sobre o tema, que merece wn estudo 
especifico em outro momento. 
47 PAGES, M. et ai. O Poder das ... p. 125. 
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tem o seu próp_iio "timing"), C?U se não atingir_determinado_nível.dentro_da.hierarquia_ 

antes de uma certa idade, é melhor que esse indivíduo_procure emprego em outro. 

lugar, pois seus dias estão, certamente, contados nessa organização .. Nelas,.não.há

escolhas, só resta o caminho do sucesso aos indivíduos, sendo poucos os . 
~-

eufemismos para proteger os perdedores., 

Ao abraçar o_idea) proposto pelo s!stem~ ~e cayeira que _conduzirá_ o jndivíduo 

~gp~ da gerência moderna, "o tempo para o indivíduo será pontuado _p_o~---- --- ~ - --- - -- --

~rreira; admissão, progresso, aumento, promoção se tomarão os elementos 

essenciais de sua existência: seu próprio tempo se modela de acordo com os moldes 

que a organização lhe oferece. É ela que dá ritmo à sua existência".48 Se uma -- -- - ~ . ----
pessoa permite que a organização se tome a refer~ncia primordiaL de sua exist~ncia, _ 

~ ~ -- •• • - - •• -y -- -

perde o contato com sua verdadeira individualidade e, em vez disso, adapta-se a 
--· ---

uma realidade fabricada. Os ~i~te'!'as planejados, como as organizações formais, 

têm metas que, só acidentalmente e secundariamente, consideram a atualização 

pe~soal.49 

~"!_cepção dessas categorias básicas - o tempo _e ~ _esp_aço - o~_rre atrªyé_! 

de práticas e _P_!C?çessos materiais que ~e!"~m à reprodução da vida social. Isto é 

muito _yisível dentro das organizações onde a forma de experimentar e vivenciar o 

tempo e_ o espaço tem um papel fundamental na_ s~cialização dos indivíduos, onde 

ocorre uma apropriação dessas categoria_~pela cult~ra da organização, pois "cada . 

modo distinto de produção ou formação social incorpora um agregado particular e . 

conceitos d~ !~~~~e_do espaço'!.. so 

L! ma carreira, se planejada ou_ não_pel!l 9rg~mização, é um mecanismo quE! 

justamente desempenha um importante.papel-constituidorda-identidade do-indivíduo, 

~s organizações .. que.estão prontas·a·fomecer-um .. maior-universo-de-possibilidades. 

~m maior número de indivíduos-estarão-conseguindo -obter--um-maior nível de 

e_~volvimento e comprometimento -dos indivíduos do que organizações que não 

~!:'ham "evoluído" para-isso_;---

48 HALOWACHS, M. "Les cadres sociaux de la mernoire." in: PAGES, M. et alii. op. cit. p.l35. 
49 RAMOS, A. G. A Nova Ciência ... p. 99. 
50 HARVEY, David. A Condição Pós-moderna ... p.I89 
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Outra definição de carreira que nos traz, além da questão da hierarquia, a 

questão de conjunto e seqüência, onde as noções de tempo e espaço estão 

presentes, é a fornecida por Miguel Caldass1: "uma trilha de posições hierárquicas 

que o funcionário anseia seguir para atingir progressivamente posições de mais alto 

poder, e que a organização burocrática normatiza e legitima sob pressupostos 

supostamente meritocráticos." Essa definição nos traz duas novas facetas da 

carreira; uma delas é a questão da mudança, e a outra, a questão meritocrática. 

A questão da mudança dentro da organização é fundamental para o 

entendimento da carreira, pois a "mobilidade está na essência mesmo de uma 

carreira" como afirma Raymond52 em um estudo sobre as trajetórias de executivos. O 

citado autor complementa sua visão sobre mobilidade ao afirmar que apesar de a 

mobilidade ser a força que permite constituir uma carreira, ela não é autopropulsora e 
' 

está li~ada a estados de "energia", que possibilitam deslocamentos. Tais estados 

~~tãQ diretamente relacionados com: a importâncié:l do capital inicial (origem socia~. 

rede de relações pessoais, proveniência de escolas de primeira linha), ~ a forma coro 

que o executivo disputa o jogo da concorrência e sua habilidade de influenciar e 

programar sua carreira. 

Os aspectos acima levantados sobre mobilidade merecem destaque pois, ao 

identificar a importância do capital cultural e do capital social na alavancagem da 

carreira, · somos levados a considerar o fato de que os sistemas de carreira ao 

encarnarem a ideologia dominante, calcada no ideário que acena com oportunidades 

iguais para todos, dentro de uma sistema regido pela meritocracia, camuflam uma 

realidade onde o binômio família-educação proporciona aos indivíduos a dita 

"competência escassa". Esta quando articulada no universo organizacional, legitima 

as promoções rápidas de alguns53 , o que faz com que os sistemas de carreira 

apontados como uma possibilidade de crescimento ou ascensão profissional, se 

51 CALDAS, Miguel Pinto. Carreira e mobilidade de executivos (1988-1991): pesqtiisa de executivos em 
processo de demissão e uma contribuição ao estudo de "outplacement"no Brasil. São Paulo: EAESP/FGV, 1992. p. 
6. 
52 RA YMOND, Henri. "Les Samourais de la Raison" Sociologie du Travail, n.4,1982.p.383. 
53 MOITA, Fernando Claúdio Prestes. Organização e Poder: Empresa, Estado e Escola. São Paulo: Atlas, 
1986. p. 71. 
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prestem antes à perpetuação do status quo vigente. ComQ_fl9S mo$Jra_B_attanski~4.;- "~

r~lação entre o capital escolar e social que detém os agentes sociais e a posição que 

~les ocupam aparece muito mais claramente do que as estatísticas consolidadas 

demonstram q_uando coloca-se a variável da idade e se consideram os diferentes 

o~!iyºs _ _g!Je separam posiçõ~s_ nominalmente idênticas", pois, se_ no início da 

carreira pessoas oriundas de diferentes classes sociais e detentoras de diplomas de. 

escolas de diferentes níveis podem ocupar posições relativamente próximas. as 

diferenças se acentuam consideravelmente depois de uma certa idade, como se os 

efeito~ d~ origem tivessem sido adiados para se manifestarem com toda a sua força 

em um período posterior da carreira. 

Caldas, em seu trabalho, procura revelar uma "ideologia de mobilidade e 

sucesso" nas organizações e define mobilidade como "o movimento do executivo 

seguindo - eficientemente ou não - uma trilha, representada pelo estímulo de crescer, 

seguir uma carreira. "SS 

Segund_o Schei~s6 e~isteJ1l -~f~rE!ntes t!eo~ _ ~e mobilidade dentro de uma 

carreira, sendo a vertical referente à mobilidade em uma escala hierárquica, a 

horizontal, também chamada funcional ou lateral, quando ocorre mudança para outra 

posição na organização sem mudança de status e a mobilidade de inclusão ou 

:entralidade quando alguém está se movendo de ou para o centro de pode~. 

conhecimento e influência (círculos centrais)._ 

~ _ p~lítica de "mobilidade perpétua" está ligada ao processo de 

desterritorialização a que o indivíduo é submetido ao engajar-se no jogo proposto 

pela organização, que consiste em separá-lo de suas origens sociais e culturais e 

destituí-lo de sua história pessoal para reescrevê-la no código da organização. 

Quando a desterritorialização se efetiva, a história do indivíduo não transcorre mais 

no ritmo de nascimentos, aniversários e falecimentos, mas muito mais no ritmo da 

carreira: a admissão, as promoções, os estágios, os aumentos são os 

acontecimentos que marcam data. "O nome de família não é mais a principal 

54 BOLTANSKI, L. Les Cadres: lafonnation ... p. 413. 
55 CALDAS, M. P. Carreira e mobilidade de executivos ... p.28. 
56 SCHEIN, Edgar H. "The Individual, the organi7.ation, and the Career: A Conceptual Scheme." The Joumal of 
Applied Behavioral Science, vol. 7, n. 3, 1971. 
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~f~rênci'!; é a empresa, e a identidade q~:_ _ela _!!~resenta!_ ~ue _ ªe toma o 

fundamento abstrato da identidade de cada um".S7 · t:> ;k,"'"'bi~ ~~ ~~~\J.)~~ . 
Um aspecto que reflete a importância que a carreira tem dentro das - -- ------

organizações é a diferença existente entre estar em um cargo e estar em uma 

carreira, sendo esta distinção que denota a marginalidade e a centralidade conferidas - -~- . - ~ 

respectivamente_ª_ca9a_~I'Jla dessas sit~aç~es. ~star em uma carreira significa estar 

fazendo parte do que é considerado chave e merece ser desenvolvido, enquanto 

estar em um cargo, para o qual não é reconhecida a necessidade de sinalizar com a 

possibilidade de crescimento, demonstra afinal a pouca importância que uma dada 

função tem para a organização. O fato de estar em uma carreira representa uma 

valorização dessa atividade para a empresa, pois isso implica um processo de 

desenvolvimento e crescimento que requer, por parte da organização, investimentos 

dos mais variados tipos (em treinamentos, em maior espaço para expressão de seus 

ideais), e a organização está disposta a investir somente em atividades consideradas 

centrais para o negócio, onde ela acredita ser importante o fortalecimento dos 

vínculos do indivíduo com a organização. 

As carreiras são, em uma análise final, artefatos humanos e é, portanto, na 

busca de um maior entendimento humano que pretendemos caminhar ao longo de 

nosso estudo. 

57 PAGES, M. et al. O Poder das ... p. 119. 
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3. POLfTICAS DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DAS EMPRESAS 

MODERNAS 

A administração de recursos humanos, como indica Lorenzoni ao fazer uma 

análise retrospectiva de sua prática, "jamais fugiu do seu objetivo básico de controle 

social nas 'organizações"'. ss 

O exercício do poder se dá de forma difusa pela organização, e o seu efeito 

pode ser encontrado nos mais diversos níveis organizacionais, pois ele, na realidade, 

está enraizado nas práticas cotidianas da organização, como nos mostra Pages59 

quando aponta as políticas de recursos humanos como práticas de poder. O poder 

em questão tem a sua força em três aspectos fundamentais: as políticas de recursos 

humanos serem práticas ideológicas; atuarem como processos de mediação 

pluridimensionais; e desencadearem outros processos que contribuem e reforçam os 

efeitos da mediação60. 

As políticas de recursos humanos se constituem não apenas em um conjunto 

de normas, procedimentos e práticas sobre o funcionamento da organização no que 

se refere à gestão de pessoas; são ao mesmo tempo o fundamento de uma produção 

ideológica. "Os dispositivos operacionais e a ideologia estão indissoluvelmente 

ligados: eles têm como função fazer interiorizar certas condutas e, ao mesmo tempo, 

os princípios que as legitimam".61 

Outra característica marcante das políticas de recursos humanos é o fato de 

se constituírem em processos de mediação em diversas dimensões: econômica, 

política, ideológica e psicológica. 

A mediação ao nível econômico se dá com o gerenciamento das vantagens e 

recompensas resultantes do trabalho do indivíduo, dessa forma a gestão de recursos 

humanos operacionaliza a lógica da relações mercantis no conjunto das relações 

sociais, e o trabalho humano e seus resultados são reduzidos a seu valor de troca. 

58 LORENZONI, Luiz Leoncio. O sistema de carreira profissional como mecanismo de conformismo social. São 
Paulo : EAESP/FGV, 1989. p. 2. 
59 PAGES, M. et al. O Poder das ... p. 98. 
60 idem, ibidem. 
61 idem, ibidem. 
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Em razão disso, a aplicação dessas políticas de pessoal, constituintes de uma rede 

de representação ideológica mais ampla, têm como conseqüência o enraizamento da 

representação individual no código monetário. 

A mediação na esfera política se dá ao garantir a conformidade a regras e 

princípios estabelecidos e ao controlar as relações entre os indivíduos e dos grupos, 

por exemplo através de dispositivos que isolam os indivíduos e impedem a formação 

de uma ação de grupo, como no caso do segredo em relação ao salário ou da exata 

posição hierárquica de cada um. 

No nível ideológico a mediação ocorre porque as práticas de RH estão 

fundamentadas em princípios e valores como igualdade, consideração, liberdade de 

expressão, entre outros, que mascaram os objetivos de lucro e dominação. Um bom 

exemplo de mediação no nível ideológico é a intemalização da "Ideologia da 

Mudança" e da "Ideologia do Sucesso". Através da ideologia da mudança "a 

mudança é valorizada em si, enquanto tal, como se bastasse que houvesse mudança 

para que houvesse progresso, melhoramentos, satisfações maiores .... "62 A mudança 

representa para o indivíduo uma adaptação e uma integração cada vez mais perfeita 

ao sistema. De forma similar à ideologia da mudança, segundo a qual não importa o 

que se mude, contando que se mude, para a ideologia do sucesso não importa que 

sucesso, contanto que se vença. No momento que as idéias de mudança e de 

sucesso se transformam em valor, desaparecem as questões relativas ao "por que", 

pois essas crenças estão enraizadas no ideal de Ego do indivíduo. 

Esse processo de mascarar a realidade é cumprido pela produção ideológica, 

como declara Poulantzas: "A ideologia tem precisamente por função, ao contrário da 

ciência, ocultar as contradições reais, reconstituir, num plano imaginário, um discurso 

relativamente coerente que serve de horizonte ao "vivido" dos agentes, dando forma 

às suas representações sobre as relações reais". 63 

62 idem, op, cit. p.126. 
63 POULANTZAS, Nicos. Pouvoir politique et classes sociales.Paris:Maspero. in: ENRIQUEZ, E.(l974) 
"Imaginário social, recalcamento e ... p.62. 
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A mediação no nível psicológico das práticas se dá na gestão dos afetos, 

favorecendo o domínio da empresa sobre o aparelho psíquico dos indivíduos e um 

forte processo inconsciente de investimento na organização. 

A gestão de recursos humanos em seu nível mais estratégico se presta il > 

busca da coesão e aglutinação dos interesses em tomo do interesse maior da 

organização. Esse processo em uma organização complexa, composta por diversos 

subgrupos, exposta a constantes pressões extemas e intemas para mudança, 

necessita essencialmente que sejam desenvolvidos instrumentos de socialização dos 

indivíduos64. Neste contexto a carreira, entre outros mecanismos, desempenha 

i~portante papel nesse processo de socialização dos membros da organização. Um 

dos objetivos das empresas ao desenvolverem políticas de gestão que viabilizem a 

integração e o comprometimento do conjunto de empregados é formar um forte 

cultura corporativa, fo~ada no enfrentamento dos problemas extemos e nas formas 

de integração intema. Quando os empregados deixam de ser considerados como 

recursos abundantes, facilmente encontráveis e substituíveis no mercado, passam a 

ser Qerenciados como recursos importantes da empresa. "Nesse contexto, socializar 

os empregados nos padrões básicos da cultura da empresa, de modo a recobrir as 

culturas profissionais e de classe, é uma das metas (não explicitadas) dessas 

modemas práticas de gestão".6s E nesse aspecto a carreira cumpre o seu papel 

através da mobilidade intrínseca ao sistema que favorece processos de 

desterritorialização dos indivíduos, afastando-o de outras referências que não as da 

própria organização. 

A organização tem uma grande alavancagem em seu poder de influência 

sobre os indivíduo na medida em que "a manipulação das esperanças de carreira é 

também um instrumento eficaz de gestão de executivos que contribuem à formação 

de seus investimentos profissionais e de seu senso de emulação".66 Como nos 

mostra Boltanski67 as idéias fundamentais sob as quais se desenvolveram a gestão 

64 MOTIA, Fernando Claúdio Prestes."Controlc Social nas Organi7.ações" Revista de Administração de 
Empresas, São Paulo, vol.33, n. 5, set./out. 1993. p. 73. 
65 FLEURY, Maria Teresa Leme. "Cultura organi7.acional e estratégias de mudanças: recolocando estas questões 
no cenário brasileiro atual. "in: Revista de Administração,São Paulo, USP, v.26, n.2, p.311, abr./jun. 1991. 
66 BOLTANSKI, LLes Cadre.v: laformaffon .... p. 222. 
67 'd . 443 I em, op. Clt. p. . 
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moderna de recursos humanos, não são novas em si, consistindo em tomar a 

presença da instituição uma constante para os indivíduos, pois a premissa adotada é 

a de que um indivíduo deixado ao sabor dos próprios desejos, fantasmas e 

(res)sentimentos é um homem perdido pela instituição e, conseqüentemente, 

perigoso potencialmente. Talvez a novidade esteja no tipo de influência exercida, no 

processo de interiorização da organização, não sendo mais através do controle 

explícito e de punições, mas através de um sistema de reconhecimento e premiação 

que surge uma nova forma de dominação, mais branda e doce, na aparência, porém 

mais efetiva em seus resultados, e mais profunda e alienante. "A privação parcial e 

progressiva dos sinais simbólicos do status se revelam, no caso dos executivos, tão 

eficazes quanto seria a ação coercitiva e autoritária, porque o papel de onde eles 

tiram sua identidade e sua segurança são a eles oferecido, com todos seus atributos, 

sobre a forma quase sincrética, que não resiste a questionamento".68 Desta forma 

vemos que a força do poder das organizações e de seus administradores é oriunda 

de sua influência na constituição simbólica (e conseqüentemente também da 

desconstrução), sendo este um domínio que se estende à representação que os 

indivíduos têm de si mesmos, de sua auto-imagem e da constituição da auto

estima.69 

A organização, ao oferecer uma visualização de possibilidades futuras, é 

como se estivesse oferecendo um cardápio para alguém que está com fome, o 

indivíduo saliva apenas ao se imaginar ocupando as posições futuras, galgando 

degraus na escada do sucesso. Isso não quer dizer que as organizações que não 

possuem sistemas de carreira estruturados não tenham indivíduos que possam se 

desenvolver e contribuir para os objetivos organizacionais, de forma alguma; 

acontece é que isso acaba sendo restrito a um universo muito menor de indivíduos. 

Na realidade, no nível de expectativas para o indivíduo, a crença sobre a existência 

de espaço para crescimento já é suficiente para um investimento pessoal, que resulta 

em energia canalizada para a organização. 

68 idem, op. cit. p. 436. 
69 idem, op. cit. p. 437. 
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Nas novas políticas de recursos humanos a subjetividade dos empregados é 

um elemento fundamental, e não poderia ser de outra forma, uma vez que esse novo 

modelo de gestão passa primordialmente pela identificação e o atendimento aos 

desejos dos indivíduos, como apontamos anteriormente na análise do processo de 

mediação, que tomam as práticas de gestão de recursos humanos práticas de poder 

- é um modelo que está fundamentado na gestão de afetos dos indivíduos. Se a 

motivação dentro de uma carreira depende da congruência entre projeto pessoal e 

espectro de oportunidades propiciado pela empresa, logo um dos pontos 

fundamentais em um sistema de carreiras repousa na habilidade em identificar os 

projetos pessoais e, mais do que isso, na capacidade que tem a organização de 

influenciar ou mesmo propor um projeto que o indivíduo tome como seu. 

Dentro desse contexto verifica-se que a grande maioria dos instrumentos 

destinados às intervenções para o desenvolvimento de carreira dentro das 

organizações está voltada para a identificação dessa subjetividade. 

Constituem tipos de intervenções de desenvolvimento de carreira nas 

organizações 70: 

a. Ferramentas de auto-avaliação: são exercícios onde os indivíduos são 

requisitados a refletir em seus papéis, interesses, habilidades, atividades no 

trabalho, preferências, objetivos e oportunidades de carreira. Exemplos: livros de 

exercício de carreira (Manual de Carreira, "What color is your parachute?"); ou 

em forma de ''workshops" de planejamento de carreira. 

b. Aconselhamento individual: o objetivo é ajudar os empregados a examinarem 

seus objetivos de carreira em sessões individuais, utilizando, por vezes, 

ferramentas de auto-avaliação. 

c. Serviços de informação: com informações adicionais o empregado pode ter um 

papel mais pró-ativo no gerenciamento de sua carreira. Instrumentos utilizados: 

sistemas de informações sobre posições, inventário de habilidades, caminhos e 

degraus da carreira, centro de recursos de carreira. 

10 RUSSEL, Joycc E.A. "Carcer Devclopment Interventions in Organizations" Joumal ofVocational Behavior, n. 
38, p. 237-287, 1991. 
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d. Programas de avaliação organizacional: são métodos aplicados para avaliar o 

potencial de crescimento e desenvolvimento dos empregados na organização. 

Exemplos de programas: "assessment centers", testes psicológicos, previsões 

de promoções, planos de sucessão. 

e. Programas de desenvolvimento: consistem em avaliar a habilidade e em 

programas de treinamento para desenvolver os empregados para a ocupação 

de posições futuras. Exemplos: "assessment centers", "job rotation programs". 

f. Programas direcionados para questões enfrentadas pelos empregados em 

vários estágios da carreira. Exemplos: questões do início de carreira, questões 

do meio de uma carreira, questões de final de carreira. 

g. Programas de carreira para grupos com objetivos especiais: são programas 

desenvolvidos para atender a grupos específicos dentro da organização. 

Exemplos: programas para empregados com alto potencial e carreira rápida, 

"outplacement", supervisores, mulheres e minorias, assistência a esposas que 

trabalham, políticas de emprego de casais, programas para arranjos flexíveis de 

trabalho, licenças pagas e não pagas, serviços de cuidados para com os filhos. 

As organizações adotam diferentes formas para tratar o desenvolvimento de 

seus recursos humanos, essas formas variam segundo a concepção prevalente no 

tocante ao papel de cada um dos atores envolvidos no processo de desenvolvimento. 

Savioli71 nos apresenta quatro modelos de como as organizações tratam essa 

questão do desenvolvimento de seus talentos: 

O primeiro modelo é o que ele chama de "produção de nata", segundo o qual 

se acredita que os mais competentes se destacaram, isto é se tomaram a "nata" dos 

trabalhadores. Essa é uma concepção na qual as organizações têm um papel de 

observação e identificação dos melhores indivíduos - a nata -, que, como a própria 

imagem sugere, naturalmente aparecerão. 

Um outro modelo é conhecido como "supermercado", que se traduz pela 

adoção dos cursos e pacotes existentes no mercado, ou por solicitação de gerentes 

ou dos próprios empregados. Esse enfoque carece, na maioria das vezes, de uma 

71 SA VI O LI, N. Carreira: manual do ... p. 47. 
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visão global, estando sujeito a um baixo nível de aproveitamento dos esforços 

envidados, pela falta de uma diretriz que garanta a unidade e a coerência das ações 

de desenvolvimento. 

O modelo seguinte é chamado de "fábrica"; ele pressupõe um encadeamento 

de etapas de treinamento visando ao aperfeiçoamento em diversas especialidades. 

O quarto modelo é o "interativo", baseando-se na existência um ambiente 

próprio ao autodesenvolvimento e ao desenvolvimento de equipes. É o ambiente 

ideal para carreiras auto-administradas. Tal modelo seria o que dá mais espaço para 

o indivíduo participar e moldar o seu próprio desenvolvimento. 
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4. TENDÊNCIAS 

Para entender a gestão de recursos humanos e as suas políticas relativas ao 

fenômeno carreira atualmente, devemos considerar os seguintes aspectos: 

A gestão de recursos humanos encontra-se em transição, est&Jse estruturando 

um novo paradigma na gestão das empresas e, conseqüentemente, na gestão de 

recursos humanos, no sentido de tomar a empresa mais competitiva dentro do 

cenário de mudanças que se apresenta; 

A carreira está sendo afetada pelas mudanças na qualificação e novos perfis são 

exigidos nessa nova realidade; 

A carreira está sendo afetada pela diminuição dos níveis hierárquicos. 

As mudanças ocorridas se deram nas mais variadas áreas, na economia, na 

tecnologia, na sociedade, na força de trabalho e com o próprio indivíduo. Esse novo 

ambiente, muito mais competitivo, trouxe novos desafios para as organizações e 

reduziu as possibilidades de promoções ao longo da hierarquia nos moldes 

anteriores. O novo paradigma que surge para atender ao processo de mudança está 

baseado, entre outras coisas, nos seguintes aspectos: redução drástica dos níveis 

hierárquicos dentro das organizações, maior utilização de trabalho em equipe, maior 

valorização e maior comprometimento com relação a treinamento e uma nova relação 

com a noção de qualidade. 

O acompanhamento das carreiras, isto é, do desenvolvimento profissional e 

até mesmo pessoal, de indivíduos considerados chaves dentro das organizações é 

algo que tem sido foco da atenção dos grandes grupos empresariais, pois reconhece

se que as carreiras criam formas de interpretar, valorizar e elaborar rituais que 

moldam a maneira pela qual a organização opera, e essa capacidade de influir na 

cultura da organização através do gerenciamento de carreiras não pode ser 

desconsiderado em uma época em que a gestão moderna está fundamentalmente 

alicerçada sobre o desenvolvimento de valores e princípios compartilhados pelo 

grupo. 

Nota-se nas tendências atuais, uma substituição do conceito de planos de 

carreira para uma abordagem onde o indivíduo dirige o próprio projeto de carreira. Na 

concepção de plano de carreira existe a noção de caminhos preexistentes 
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desenhados pela organização e na de projeto de carreira individual o que prevalece é 

a idéia de, ao se transferir o planejamento do desenvolvimento para o próprio 

indivíduo, não existirem mais esquemas determinados, pelo contrário, o que existe é 

um cenário, ou melhor, um universo de possibilidades, onde o indivíduo é convidado 

a descobrir e desenvolver oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Os 

novos desafios do mercado mais competitivo criam organizações cada vez menos 

hierarquizadas que, conseqüentemente, se vêem pressionadas a lidar com as 

carreiras de forma diferente, buscando formas de desenvolvimento alternativas ao 

tradicional caminho ascendente ao longo de uma extensa cadeia hierárquica. 

Percebe-se nesta tendência que as empresas estimulam os indivíduos para que se 

comportem cada vez mais como sujeitos. 

Essa mudança reflete, entre outras coisas, uma mudança de propósito na 

institucionalização das carreiras dentro das organizações. Como nos mostra 

Boltanskj72, a racionalização das carreiras, baseada em um sistema formal construído 

sobre critérios objetivos e "científicos", tinha como função essencial reduzir as 

tensões que acompanham a "modernização" e a reestruturação do campo 

econômico, ao oferecer à burguesia, que se encontra no controle dos grandes grupos 

industriais e financeiros, um sistema de segurança econômica e social, capaz de 

compensar o progressivo desaparecimento de dispositivos que, dentro do capitalismo 

familiar, garantiam aos agentes uma relativa segurança econômica e assim lhes 

permitia assegurar o seu futuro. Hoje o desenvolvimento das carreiras_não_busca. 

mais propiciar segurança e estabilidade, mas justamente lidar com o imprevisto, as 
--- -- - - - - ------

inovações, enfim a perpétua mudança que é _imposta pelo ambiente em constante 

transformação. Essa alteração c;te enfoque l~vou a mudanças_ na _fO!'f'Tlt!_ ~m~_sª-_o --- ... _____ ·- . 

gerenciadas as carreiras, onde cada vez mais o vasto arsenal .burocrático e_ 

"científico", desenvolvido em forma de sistemas de carreira, dão h,.1gar para _as_ 

"políticas de carreira", sendo a base orientadora desenvolvida para guiar~ PC?~tura e 

~ ~mportamento que se esperam dos membros da organização. 

72 BOLTANSKI, L. Les Cadres: laformation .~. p. 221-2. 
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Assim, observa-se nas práticas de planejamento de carreira um claro 

deslocamento de funções e atividades, que antes cabiam às organizações executar 

através de seus sistemas de carreira, para os indivíduos. Desta forma, o indivíduo 

encontra-se agora em uma posição onde deve planejar a sua própria carreira, existe 

uma transferência cada vez maior das responsabilidades pelo próprio 

desenvolvimento para o indivíduo. Num primeiro momento isso pode parecer 

extremamente positivo quando associamos tal fato à autonomia e à liberdade que 

essa tendência exprime. É muito sedutora a proposta : "o céu é o limite"; tudo é 

possível; cabe apenas a você descobrir ou criar o caminho das pedras para atingir as 

"suas" metas - esta é uma nova postura marcada pela iniciativa e, por que não, por 

uma certa rebeldia. Essa busca aparentemente pessoal acaba por representar uma 

grande alavancagem para a consecução das metas organizacionais. E é claro que 

conseguem apenas galgar os degraus em direção ao poder aqueles que tiverem 

intemalizados os objetivos últimos da organização, podendo exercer sua influência e 

atuando como agentes de mudança, mas apenas em questões periféricas que não 

coloquem em risco os pilares de sustentação dos valores fundamentais da 

organização. 

Essa nova demanda de criatividade e autonomia feita aos indivíduos, que 

parece ser formulada como "você pode ser criativo", acaba se revelando como um 

imperativo "você precisa ser criativo", pois urge que o indivíduo descubra novos 

caminhos e novas formas de realização, dentro de um espaço cada vez mais 

reduzido, nessa nova organização onde existem menos possibilidades de trilhar a 

tradicional ascensão hierárquica. 

Neste novo panorama, a atividade de planejamento toma-se cada vez mais 

fundamental para aqueles que buscam o sucesso; o acaso é coisa do passado, hoje 

o indivíduo com maior autonomia é responsável pelo gerenciamento de sua carreira e 

deve instituir o planejamento de seu desenvolvimento para melhor aproveitar, ou 

criar, possibilidades de crescimento. Essa nova dinâmica parece colocar o indivíduo 

novamente em posição de sujeito, e não mais objeto da organização, a qual teria um 

novo papel voltado para oferecer ferramentas, um ambiente aberto e as 

oportunidades para acessar e desenvolver suas habilidades. 
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Essa tendência que faz com que o indivíduo, por assim dizer, tome as rédeas 

de sua vida em suas próprias mãos, baseada em autoconhecimento e 

desenvolvimento pessoal, representa, sem dúvida, por um lado, um grande avanço 

para o aprimoramento das relações entre indivíduo e organização. 

As organizações, à medida que se modernizam, tomam-se mais conscientes 

da presença de um indivíduo, que deve ser visto em sua totalidade, e os 

questionamentos e as aÇões relativas ao resgate de um sentido mais "nobre" e 

"gratificante" ao trabalho estão por assim dizer "na crista da onda", sendo que 

programas como a reengenharia (para citar apenas uma das abordagens de mais alto 

ibope) prometem situações onde o indivíduo pode experimentar maior 

desenvolvimento pessoal. Surgem novas práticas (e novos discursos) que anunciam 

uma verdadeira ruptura com os paradigmas anteriores, mas que em momento algum 

parecem se defrontar com as contradições básicas da sociedade centrada no 

mercado, em que a própria capacidade de simbolização está comprometida, e a 

atribuição do sentido sendo mediada pelo valor em todas as esferas mina a 

capacidade de simbolização dos indivíduos. 

Essas inovações, principalmente as relacionadas à gestão de recursos 

humanos, têm sempre como um dos focos a questão da motivação dos indivíduos, 

que, de acordo com Sievers73, só ocupa tanta atenção porque o trabalho em si não 

tem sentido, isto é, como ele por si não é capaz de motivar, certos artefatos, como 

sistemas de carreira são desenvolvidos para convencer as pessoas a fazerem o que 

normalmente não estariam dispostas a fazer. 

73 smVERS, Bukard."Aiém do Sucedâneo da Motivação". In: BERGAMINI, Cecilia Whitaker, CODA, Roberto. 
Psicodifldmica da Vida Orgaflizacioflal: Motit>ação e Lideraflça. São Paulo : Pioneira, 1990. 
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SEGUNDA PARTE: O INDIVÍDUO E A ORGANIZAÇÃO 

5. O INDIVÍDUO E O TRABALHO NA SOCIEDADE PÓS-MODERNA 

Para tratar da relação do indivíduo com o trabalho, em uma sociedade que 

estamos chamando de pós-moderna, precisamos, arites de tudo esclarecer o que 

entendemos por pós-modernidade e porque escolhemos adotar essa denominação 

ainda não-consolidada, foco de discussões sobre a propriedade de sua aplicação à 

nossa realidade. 

O pós-modernismo é coisa típica das sociedades pós-industriais baseadas na 

informação - Estados Unidos, Japão e centros europeus. A rigor nada tem a ver com 

o Brasil, embora já se assista a um trailer desse filme por aquF4• Nas últimas duas 

décadas "pós-modernismo" tomou-se um conceito amplamente discutido e 

controverso, que não pode ser ignorado, principalmente considerando o alcance que 

pode acarretar para a cultura da sociedade capitalista avançada, como nos indica 

Harvey75 , significando uma profunda mudança na estrutura do sentimento, isto é, há 

uma notável mutação na sensibilidade, nas práticas e nas formações discursivas que 

distingue um conjunto pós-moderno de pressupostos, experiências e proposições de 

um periodo precedente. 

A forma de experimentar o tempo e o espaço revela muitos aspectos da 

sociedade em que vivemos, à medida que passamos por transformações, essas 

categorias também refletem essas mudanças, como nos indica Harvey em seu 

estudo sobre a compressão do tempo e espaço no pós-modernismo. 

Em nosso tempo vive-se uma intensa indiferença, acompanhada de uma 

vertigem na maneira de ser, originada do fato de possuirmos um conjunto 

praticamente ilimitado de possibilidades. O ser humano vive a perda de um eixo 

central, de um ponto de referência único, do qual partam ordens sobre o que fazer e 

como fazer. O distanciamento que se produz vai acentuar a separação e uma 

14 SANTOS, Jair Ferreim dos. O que é pó.v-modemo. 11. ed. São Paulo: Bmsiliense, 1993. 111 p. (Coleção 
Primeiros Passos, 165). p. 11. 
15 HARVEY, D. A Condição Pó.s-modema ... p.45. 
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problemática permanente de solidão. A indiferença encontra-se na raiz da nova forma 

de ser do indivíduo. Trata-se de uma individualidade acentuada, trata-se de adentrar 

os meandros do individualismo76. Esse individualismo, quando visto pelo prisma de 

como as carreiras são desenvolidas nas grandes organizações, se traduz na busca 

de vantagens pessoais e em maior mobilidade profissional. 

O individualismo ocidental está mais do que nunca no coração da 

problemática de nossa sociedade contemporânea. No mundo de hoje vê-se surgir um 

indivíduo narcisista, para quem o mundo se toma um espelho, e não um lugar de 

afirmação de sua singularidade. Vivemos na sociedade do espetáculo, a imagem é a 

grande vedete, este narciso moderno se curva e se fecha sobre si mesmo e sua 

imagem pública. O mundo, para esses indivíduos, se transforma em reflexo deles 

mesmos. As relações que se desenvolvem dentro das organizações, principalmente 

entre aqueles que compõem os quadros de gestão da empresa, estão impregnadas 

de frieza, desligamento e instrumentalidade, sendo o outro visto apenas como 

instrumento para a realização de desejos pessoais. Nesta sociedade "a moral se 

confunde coma busca da sobrevivência e da vantagem pessoal".77 

A conduta humana se conforma a critérios utilitários que estimulam a fluidez 

da individualidade e o homem se toma uma criatura fluida e calculista, que se 

comporta, essencialmente, de acordo com regras objetivas de conveniência78. Como 

afirma Gorz79, citando Habermas: "não está em causa simplesmente, o 

desenvolvimento desigual dos critérios e dos meios de regulação, mas o modelo de 

modernização capitalista, o qual estende a racionalidade cognitiva e instrumental 

mais além das esferas da economia e do Estado; ele faz penetrar nas esferas de vida 

estruturadas comunicativamente ( ... ) perturbando, assim, a reprodução simbólica do 

mundo vivido". 

76 ZAJDSZNAJDER, Luciano. Travessia do Pós-moderno: Nos tempos do vale-tudo. Rio de Janeiro : Gtyphus, 

1992. p. 86-8. 
77 CHANLAT, Jean-Fmnçois. "A caminho de wna nova ética das relações hwnanas". Revista de Administração 

de Empresa.,. São Paulo, vol. 32, n. 3, p. 68-73,jul./ago. 1992. p.?0-1. 

78 RAMOS, A G. A Nova Ciência ... 
79 GORZ, André. Critica da Razão Econômica s.l. : s.d. 
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"A 'sociedade civil', dando primazia ao mundo dos negócios, corre o risco de 

favorecer a 'luta de todos contra todos', por intermédio do combate entre as novas 

esferas do sagrado, do dinheiro e do trabalho".80 

Vivemos em uma época de complexidade peculiar. Modos tradicionais de 

comportamento estão sendo amplamente questionados, e uma grande variedade de 

estilos afetando aspectos fundamentais da vida tomaram-se concretamente 

disponíveis. 

Talvez nada reflita a gama e a intensidade desses desenvolvimentos mais 

sensivelmente do que o debate sobre o papel do trabalho na vida das pessoas. Em 

um extremo estão aqueles que estão receosos do fim do legado da "ética do 

trabalho", observando-se uma perda de interesse e a preocupação sobre o trabalho. 

Parte desse medo obviamente não é novo, os mais diversos teóricos têm estudado 

as questões relacionadas com a alienação do trabalho maçante e repetitivo há bem 

mais de um século. Entretanto, detectou-se recentemente que o mesmo receio tem 

sido expresso sobre as atitudes de pessoas dos mais elevados níveis da hierarquia 

organizacional. No outro extremo o problema é visto como resultante da grande 

ênfase no trabalho. O termo workaholic entrou em nosso vocabulário para 

representar a vítima de uma doença social há pouco tempo reconhecida e à qual são 

atribuídas severas distorções no desenvolvimento pessoal pleno, gerando ao mesmo 

tempo uma grande contribuição para o crescimento industrial. 

As diferentes posturas no mundo do trabalho tendem então a se polarizar em 

dois tipos de atitudes, a saber: uma delas busca o prazer e a realização pela via do 

lazer e do espaço da vida privada que estão totalmente dissociados do mundo do 

trabalho; a outra postura é justamente a oposta, configurando-se mesmo em uma 

espécie de fanatismo na relação que se estabelece entre o indivíduo e o seu 

trabalho. 

A polarização de posturas diante do trabalho está relacionada com o tipo de 

trabalho que é desenvolvido, pois existem atividades onde há espaço para a 

identificação e a realização pessoal, enquanto se verifica em outras atividades uma 

80 ENRIQUEZ, E. Da Horcla ao Estado: Psicanáli.fe ... p. 26. 
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perda total do sentido intrínseco, assumindo o trabalho a conotação de sofrimento, 

que a sua origem latina revela (tripalium era uma instrumento de tortura, 

transformando-se em um mal necessário; o trabalho-punição, legado da cultura 

hebraica às civilizações que a sucedemsi. 

Quaisquer que sejam os sentidos atribuídos ao trabalho, vinculados ao prazer 

ou ao sofrimento, existe a idéia anterior de que ele é inevitável, isto é, a noção de 

que algum trabalho tem que ser feito ..: por alguém - é um fato aceito e não 

questionado na nossa sociedade hoje. Ao apontarmos essa falta de questionamento, 

não estamos querendo defender a idéia de que o trabalho seja algo desnecessário. O 

que gostaríamos de ressaltar é a necessidade de entender melhor a concepção de 

trabalho que impera no imaginário de nossa sociedade contemporânea. O advento do 

sistema dé mercado operou uma reconceituação do trabalho, transformando uma 

atividade que era exercida anteriormente por escravos em um direito universal. 82 O 

término da antiga distinção entre trabalho e ocupação83, baseadas nas distinções 

entre ocupações inferiores e superiores, do ponto de vista de uma classificação 

existencial, era primordial para reduzir a dissonância cognitiva, fruto das 

necessidades do sistema de mercado. 84 O trabalho tomou-se assim o instrumento de 

medição do valor e da dignidade humana, e, amparado pelos princípios do 

protestantismo, passa a ser o "caminho para a salvação", idéia corroborada pela 

herança judaico-cristã do pecado original, através da qual o homem sente que está 

social e mesmo religiosamente justificado "a desfrutar, com a consciência tranqüila", 

apenas "aquilo que adquiriu com esforço e sacrifício". 8S Enfim, o modo capitalista de 

produção operou uma reversão do "trabalho para viver'' para o "viver para trabalhar'' 

81 "A terra será ma14ita por ctJUSa da tua obra: tu tirar6s dela o sustento à força de trabalho. Ela produzirá 
espinhos e abrolhos: e tu terá.' por .'riL'rlento as enm da terra. Tu comer6s o teu pilo no suor do teu rosto, até 
que tomes para a terra, de que foste formado." Gênesis, Cap. 3, V.17-19. Muitas das reflexões contidas neste 
estudo sobre o sentido do trabalho são conseqüência de leituras de textos acadêmicos não-publicados e de conversas 
com os colegas Lorena Teixera Bittar (mestrnnda na FGV) e Paulo Emilio Mattos Martins (doutorando na FGV). 
82 LORENZONI, L. L. O sistema de carreira profissional como ... p. 36. 
83 RAMOS, A G. A Nova Ciência ... p. 130. . 
84 Idem, Op. cit. p. 134. 
85 PIEPER, J. Leisure, the ba.çi.ç ofculture. New York, The New American Library, 1963. In: RAMOS, A.G. op. 

cit. p. 131. 
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e, essa reversão transformou o que antigamente era utilizado como castigo ou então 

reservado às classes tidas como inferiores em fonte de dignidade86. 

O sentido do trabalho é visto por muitos autores como um problema cultural, 

isto é, esse sentido seria socialmente construído87• Essa idéia é bem ilustrada pela 

comparação feita por Fromm entre diferentes formas de relacionar-se com o trabalho 

em diferentes culturas: "sociedades diferentes, ou diferentes classes dentro de uma 

sociedade, têm um caráter social específico, e , baseado neste, diferentes idéias de 

trabalho e sucesso, como principais objetivos da vida, tomam-se poderosas e 

sedutoras para o homem modemo estribadas em sua solidão e em suas dúvidas; já a 

propaganda de esforço e lida incessantes para os índios Pueblos ou os camponeses 

mexicanos seria completamente inócua". 88 O desejo intenso de atividade incessante 

está enraizado na solidão e na angústia. A compulsão para trabalhar difere da 

atividade de outras culturas perante o trabalho, em que as pessoas só trabalhavam o 

necessário e não eram movidas por outras forças íntimas de sua estrutura de 

caráter89. 

O sistema industrial da época em que vivemos impõe que a maior parte de 

nossa energia seja orientada para o trabalho, o que faz com que as energias das 

pessoas sejam modeladas de maneira a serem convertidas em forças produtivas, 

indispensáveis ao funcionamento desta sociedade. Visto que todas as pessoas 

(consideradas) normais de hoje têm mais ou menos o mesmo ímpeto para trabalhar 

e, ainda mais, visto essa intensidade de trabalho ser necessária caso queiram viver, 

facilmente deixa-se passar o componente irracional desse traço. 

O processo psicológico da compulsão interior para trabalhar no homem 

modemo é estudado por Fromm, ao constatar uma mudança fundamental com 

relação às formas de controle exercido nas organizações, à medida que se verifica a 

construção de uma autoridade interior - consciência ou dever - que substitui a 

necessidade de autoridades ostensivas, agindo de forma muito mais eficaz do que 

86 LORENZONI, L. L. O sistema de carreira profissional como ... p. 38-9. 
87 idéias de Peter Berger(l964) e de Riesman(l955) desenvolvidas por FOX, Alan. "The meaning ofwork"in: 
ESLAND, Geoff & SALAMAN, Graeme. Politics ofWork and Occupations. s.I. : The Open University Press 

Milton Keynes, s.d. 
88 FROMM, Erich. O Medo à Liberdade. 14.ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 1983. p 221. 
89 idem, op. cit. p. 222. 
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qualquer autoridade externa seria capaz. "Por outras palavras, o caráter social 

interioriza necessidades externas e destarte aproveita a energia humana para as 

tarefas de um dado sistema econômico e social". 90 Esse processo de internalização 

da autoridade nos estudos de Fromm está associado ao processo de alienação ao 

qual estão sujeitos os indivíduos na sociedade moderna. A alienação é uma questão 

considerada bastante importante do ponto de vista psicanalítico, estando associada 

ao desenvolvimento da personalidade neurótica característica em um sistema 

capitalista, baseado em valores que estimulam a competição, o lucro e o sucesso, 

que estão em sentido oposto ao desenvolvimento pleno e harmonioso do ser 

humano91 • Essa questão da internalização do sistema de controle é bastante 

explorada por Marcuse, quando desenvolve sua crítica à sociedade que ele chama de 

repressiva. Apesar de esses dois autores apontarem para um mesmo tipo de 

problemática, isto é, para a alienação e a perda de autonomia dos indivíduos, eles 

percorrem caminhos bastante distintos; enquanto Fromm, ao revisar a teoria 

freudiana se distancia da teoria pulsional, esse é exatamente o cerne da teoria 

marcuseana, que voltaremos a abordar posteriormente em nosso estudo. 

Enfim, existe uma crise92 complexa, onde enfrenta-se uma série de 
\ 

contradições dentro de um indivíduo que não pode viver sem trabalho e, ao mesmo 

tempo, diz que o trabalho o impede de viver. "O desejo de se libertar do 'fardo' do 

trabalho e de seus 'problemas' imanentes convive, contraditoriamente, com a 

convicção de que é o trabalho que cria, define e garante a existência humana".93 

Um fator que nos ajuda a compreender porque o trabalho atravessa essa crise 

é o enraizamento da representação individual no código monetário, pois 

"regulamentar administrativamente ou monetariamente (transformando em emprego 

remunerado) as atividade que têm por fim atribuir ou transmitir sentido vem a ser 

colocá-las em crise, inevitavelmente".94 

90 idem, op. cit. p. 224 
91 ROUANET, Sérgio Paulo. "De Eros a Sísifo" in :Revista Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, n. 17/18, s.d. p. 

86. 
92 LEVY -LEBOYER, Claude. A Crise das Motivações. São Paulo : Atlas, 1994. p.56-57. 
93 MOW, Intemational Research Team. The meaning ofWorking. London: Academic Press, 1987. citado em 

trabalho acadêmico não publicado (FGV-EAESP) de BmAR,Lorena Teixeira. 
94 GORZ,A Critica da Razão Econômica, ... 
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Existem contradições no âmago da sociedade, por um lado, alguns conferem 

ao trabalho uma importância central para o desenvolvimento e para o alcance da 

plenitude da vida e, em outro extremo, ele se toma apenas uma necessidade 

incômoda para prover a subsistência. Para estes últimos, "a verdadeira vida começa 

quando o trabalho termina". Entre os extremos, do ''workaholism"- e o seu oposto- à 

rejeição a qualquer envolvimento com o trabalho, distribuem-se as diversas 

possibilidades de significação do trabalho. 

Esses sentidos do trabalho como indicam pesquisas9s, estão socialmente 

distribuídos, pois o sentido que o indivíduo atribui ao trabalho depende de sua visão 

de mundo, que, por sua vez é resultado de um processo de formação particular96, 

que é um processo histórico, social e culturalmente condicionado. 

No século XIX, uma pesquisa97 sobre escritos autobiográficos de 

trabalhadores concluiu que para a classe de trabalhadores, o trabalho era um dado, 

tal como a vida, e esperar retirar satisfação ou felicidade dele era irrelevante. 

''Trabalho era um meio para um fim, não um fim em si mesmo, e o fim era sobreviver 

eni um mundo hostil no qual freqüentemente parecia ser negada até mesmo esta 

modesta ambição".98 Na mesma época, o trabalho para a classe média era visto 

como provedor de retomo extrínseco (riqueza, status e poder) mesclado com 

expectativas de retomo intrínseco da atividade. Para o topo da pirâmide social, coisas 

como a necessidade material e a compulsão interior para o trabalho eram vistas como 

marcas de status inferior, sendo o lazer tido mesmo como um pré-requisto na 

caracterização de um verdadeiro cavalheiro, e a atividade amadora era glorificada ao 

mesmo tempo que o profissionalismo desprestigiado. É particularmente ilustrativa 

dessa realidade uma obra de Flaubert, "L'éducation sentimentale" (1869), que, mais 

do que uma romance pessoal das desilusões amorosas de um jovem, constitui-se em 

um romance social onde é retratada a forma de vida da aristocracia de então, sendo 

possível observar claramente as diferenças de expectativas e sentidos atribuídos ao 

95 FOX, Alan. "The meaning ofwork" in: ESLAND, GeotT & SALAMAN, Graeme. Politics ofWork and 
Occupations. s.l. : The Open University Press Milton Keynes s.d. 
96 MOTTA,Fernando Claúdio Prestes. Teoria Gemi da Administmção: uma introdução. 17.ed. revista e 
ampliada. São Paulo: Pioneira, 1992. p. 135. 
97 pesquisa referente particularmente à situação do industrialismo britânico citada em FOX, Alan. op.cit. p.162-3. 
98 FOX, Alan. op.cit. p. 162. 
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trabalho, ao ócio e à vida, que, embora possam nos parecer um tanto chocante pela 

forma como são apresentados, são absolutamente naturais e não recriminados 

dentro dos valores de então. Apesar das muitas mudanças ocorridas na postura 

diante do trabalho no século XX, é interessante verificar resquícios de tais valores da 

era precedente, ao se observar-se uma atitude muito mais tolerante e compassiva 

quando a falta de inclinação para o trabalho ocorre entre os ricos do que entre os 

pobres, sendo associada neste último caso imediatamente como uma falha grave de 

caráter. 

Nesta era da pós-modernidade o trabalho aparece com tantos significados -

estético, auto-realizativos, sociais - que é difícil aceitar a idéia de abandoná-lo e viver 

sem trabalhar99. 

Uma das principais idéias evocadas pelo trabalho está associada à 

oportunidade de relacionar o indivíduo com a sociedade, como exposto por Dejours: 

"pela intermediação do trabalho, o sujeito engaja-se nas relações sociais, para onde 

ele transfere as questões herdadas de seu passado e de sua história afetiva".100 O 

trabalho permite (ou não) ao indivíduo construir uma auto-imagem de realizador de 

contribuições úteis para a sociedade, e nesse sentido contribuiria para responder a 

uma das questões mais fundamentais que guiam os seres humanos, como formulada 

por Sievers101- como levar uma vida efetivamente útil. 

O trabalho se presta também para suprir as necessidades de sociabilidade 

pelo fato de possibilitar a interação com outros; essa interação social permite ao 

indivíduo desenvolver sua identidade, uma vez que através do reconhecimento do 

outro que alcançamos a existênciato2. 

Outra função do trabalho é o estabelecimento de uma rotina, de uma estrutura 

para a vida, que ajuda as pessoas a passarem o tempo à medida que oferece algo a 

ser feito. Isso explica o desespero de muitas pessoas ao pensarem na aposentadoria 

e a impossibilidade decorrente de pensar uma vida sem trabalho. 

99 ZAJDSZNADJER, Luciano. Travessia do Pós-moderno: ... p. 142-3. 
IOODEJOURS, Christophe. "Uma nova visão do sofrimento humano nas organizações."In:CHANLAT, Jean
François.O brdivldrto na Organização: dimensões esquecidas. vol.I. São Paulo: Atlas, 1992. p.l57. 
101 SIEVERS, Bukard."Além do Sucedâneo da Motivação". In:BERGAMINI, Cecilia Whitaker, CODA, Roberto. 
Psicodindmica da Vida Organizacional: Jdotivação e Liderança. São Paulo :Pioneira, 1990. p.115. 
102ENRIQUEZ, E.(1974) "hnaginário social, recalcamento e ... p. 56. 
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O trabalho é também fonte de satisfação pelo sucesso, este caracterizado 

pela consecução de metas reconhecidas como importantes pelos grupos de 

referência, pois em nossa sociedade "a auto-satisfação depende da aceitação e da 

aprovação pública"103, sendo o "carreirismo" dentro da organizações uma expressão 

dessa busca de identidade através do reconhecimento propiciado pelo outros. 

Outro aspecto do trabalho consiste na capacidade de engajar as pessoas em 

atividades que ajudam a distrair a atenção dos indivíduos de preocupações pessoais, 

medos, desapontamentos, depressões, etc. Isso explica o grande investimento e a 

dedicação ao trabalho de pessoas que têm uma vida pessoal vazia e empobrecida, 

sendo esse um ciclo que se auto-alimenta. Dentro do universo das organizações, a 

tendência à objetivação das relações e o banimento da esfera afetiva causam a 

ilusão de que, ao lidar com coisas, estamos menos sujeitos ao despedaçamento que 

o relacionamento com outros nos confronta, estamos resguardados da possibilidade 

de rejeição que as verdadeiras interações humanas nos expõem. Assim sendo, a 

instrumentalidade faz com que possamos utilizar os outros para nossa satisfação 

pessoal, e, ao mesmo tempo, racionalizar as relações estabelecidas. Os problemas 

que fogem ao controle na esfera pessoal são, por assim dizer, compensados pela 

intensa atividade profissional, que proporciona maior satisfação quando permite a 

obtenção de metas objetivas reconhecidas pelos outros, desse modo, no nível 

racional tem-se a impressão de eliminar as necessidades de afeto e de amor, não 

conseguidos na esfera privada da vida e satisfeitos de alguma forma através da 

organização. Esse aspecto é particularmente relevante em uma época como a nossa, 

em que prevalece a solidão. 

A existência de preocupações tão divergentes reflete a ampla gama de 

possibilidades em atitudes com o trabalho disponíveis para um indivíduo e cria um 

alto nível de complexidade para os pesquisadores interessados no papel do trabalho. 

Algo que nos parece fundamental quando tentamos olhar mais de perto as questões 

suscitadas por este tema é que não devemos nos prender a uma perspectiva apenas 

no individual, e tampouco transferir a atenção para os sentidos determinados 

103caracteristica da sociedade narcisísta, ver CHANLAT, J.F.(l992) op.cit. p. 70. 
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socioculturalmente - o importante é perceber o processo de interação e a relação 

existente entre essas duas esferas. 

6. O INCONSCIENTE E A ORGANIZAÇÃO 

Os instrumentos de observação e análise oferecidos pela psicanálise 

permitem reconhecer que o chamado comportamento racional é largamente 

determinado por elementos irracionais do inconsciente. Como nos indica Freud ao 

citar Le Bon: "por detrás das causas confessadas de nossos atos jazem 

indubitavelmente causas secretas que não confessamos, mas por detrás dessas 

causas secretas existem muitas outras, mais secretas ainda, ignoradas por nós 

próprios. A maior parte de nossas ações quotidianas são o resultado de motivos 

ocultos que fogem à nossa observação".l04 

É desta forma que "( ... } uma completa compreensão do significado daquilo 

que é feito e dito diariamente nos negócios precisa sempre levar em consideração a 

estrutura oculta e a dinâmica do psiquismo humano"Ios, pois o racional emerge a 

partir de elementos irracionais, de nossos desejos, de nossos interesses e de nossos 

sonhos. O pulsional faz parte do fundamento de cada sujeito e do fundamento da 

vida social, tomando-se, desta forma, indispensável recorrer-se à teoria das pulsões 

e dos processos identificatórios para compreender as duas ordens de realidade 

psíquica e a realidade sociaJ.I06 

O estudo das organizações deve considerar que estas, ao serem criadas e 

mantidas por processos conscientes e inconscientes, não deixam de ser também 

fenômenos psíquicos, os quais podem levar as pessoas a se tomarem prisioneiras de 

imagens, idéias, pensamentos e ações criados por tais processos. 107 

A imagem de uma prisão psíquica evoca o fato de que as pessoas no dia-a

dia são enganadas por ilusões, já que o modo pelo qual compreendem a realidade é 

limitado e imperfeito. A compreensão da realidade em sua totalidade não está ao 

104LE BON, Gustave. Psycologie des foules (1895-p.30) In: FREUD,Sigmwtd.Psicologia de Grupo a Análise do 

Ego (1921), vol XVIII(1920-1922), Rio de Janeiro: hnago. p .93 
IOSMORGAN, G. /mages oforganization ... p.203 
106ENRIQUEZ, E. Da Horda ao Estado: ... p.l7. 
107MORGAN, G. Images of organization ... p.199 
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alcance dos indivíduos em razão de sua própria natureza ilusória, onde a realidade é 

fruto da interação do indivíduo com a situação em questão, logo se revelando múltipla 

e variada. 

Partindo da premissa de que o ser humano é um ser social, as organizações 

(família, escola, empresa) são básicas para lhe conferirem existência, uma vez que é 

através das interações ocorridas nas diversas organizações das quais ele participa, 

onde lhe é designado um certo papel e um certo status, é que ele pode existir, 

psicologicamente e socialmente, pois "o eu tem necessidade do nós para existir''l08• 

As instituições formam parte da organização "subjetiva" da personalidade, o ser 

humano através de sua inserção social ou pertença nas distintas instituições encontra 

um suporte e um apoio, um elemento de segurança e de identidade. O lugar 

privilegiado para essa busca de identidade e inserção social na sociedade 

contemporânea é a empresa, onde os indivíduos se inserem pela via do trabalho, que 

se toma o lugar onde cada um vai tentar realizar seus projetos109. Numa sociedade 

centrada no mercado, isto é, erigida sobre a razão econômica, não ser detentor de 

um emprego corresponde a não ter valor- e mesmo não existirllo. 

Ao estudar as organizações, Blegerttt assinala que elas constituem partes da 

personalidade dos indivíduos e às vezes, até mesmo, toda a personalidade que eles 

possuem. Dessa forma a própria organização faz parte (é parte) da personalidade 

dos seres humanos que a integram, e a mobilização de padrões, hábitos e normas de 

conduta significa mobilizar as ansiedades dos indivíduos e as dos grupos que a 

constituem. 

"A importância da organização para o indivíduo está no fato dela preencher 

necessidades psicológicas muito importantes, como afiliação e reforço de 

mecanismos de defesas".l12 

108 CHANLA T, Jean-François. "A caminho de wna nova ética das relações humanas". Revista de Administraçilo 

de Empresas. São Paulo, 32(3): 68-73, jul./ago. 1992.p. 71 
l09ver ENRIQUEZ, E.(l974) op .cit. p. 65 e MOTTA, F.C.Prestes. "0rgani7.açllo: Vinculo e Imagem ... ". p. 7. 

llORAMOS,A. G. A Nova Ciência ... p. 101. 
111 BLEGER, José. Temas de Psicologia: e11trevistas e gntpos. São Paulo: Martins Fontes, 1980. 
112 A VRICHIR,Dan. Psicanálise e Administração: o que existe na intersecção desses dois campos? São Paulo : 

EAESP/FGV, 1985. p. 32. 
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Segundo a tese de Elliot Jaques 113, referente aos sistemas sociais, as 

organizações poderiam ser depositárias das defesas dos membros participantes 

dessa organização. O seu funcionamento estaria regulado pelo que os seres 

humanos projetam nele, segundo as leis da dinâmica da personalidade. Desta 

maneira, toda instituição não é só um instrumento de organização, regulação e 

controle social, mas também, ao mesmo tempo, é um instrumento de regu/aç~o e de 

equilíbrio da personalidade . A organização, sendo depositária das partes imaturas da 

personalidade de seus integrantes114, faz supor que quanto mais integrada for a 

personalidade, menos será dependente do suporte que lhe presta uma dada 

instituição e quanto mais imatura, mais dependente será a relação com a instituição. 

"A organização modela os impulsos e os sistemas de defesa individuais, que, por seu 

tumo, nela criam raízes",IIS 

Para analisarmos o funcionamento das organizações considerando a teoria 

das pulsões, valer-nos-emos de conceitos como imaginário e recalcamento••6 fora de 

sua região original do saber, isto é, aplicados à administração; fazendo-se, então, 

necessário compreender e contextualizar essas noçõesll7. 

Enriquezl18 formula duas hipótese sobre o imaginário: 1)ele está escudado 

pelo princípio do prazer; e 2)a participação do sistema inconsciente. Quanto à 

primeira hipótese, postula-se que, apesar de o Imaginário ser guiado pelo princípio do 

prazer, não o é de forma antagônica com o princípio da realidade: pelo contrário, 

exerce um papel de ponte entre essas duas instâncias, buscando diminuir o 

distanciamento entre elas e possibilitando o "sonho na realidade". Esta é a dupla face 

do imaginário, que tem sua caracteristica de irrealidade quando a serviço do princípio 

do prazer, mas em sua outra face se constitui em motor dinâmico que possibilita a 

existência de projetos a serem realizados. 

113 A VRICHIR, Dan. op. cit. p. 5. 
114BLEGER, José. "Psicologia Institucional"in: ... p.57-8. 
IISMOTTA, F. C.P. "Organizações: ... ". RAE, vol. 3I,jul./set. 1991. p. 7. 
116recalcamento: operação pela qual o indivíduo procura repetir ou manter no inconsciente representações ligadas 
a um pulsão. LAPLANCHE, J. e PONTALIS, J.B. Vocabulário da P.ficanálise. Lisboa: Moraes editores, 1970. 
117ENRIQUEZ, Eugene. "Imaginário social, recalcamcnto e repressão nas organizações". Revista Tempo 
Brasileiro, no 36/37, jan/.iun-1974, RJ. p.56, e ENRIQUEZ, Eugene. Da Horda ao Estado: Psicanálise do vinculo 
social. 2 .ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1991. p.l6. 
118ENRIQUEZ, E.(l974) op. cit. 
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O imaginário está relacionado ao conjunto de representações que o sujeito 

tem da realidade interna e externa, servindo de ponte entre a realidade interna e a 

realidade. externa; é, pois, essencialmente subjetivo. Segundo Lapierre119, o 

imaginário "representa o elemento qualitativo mais importante daquilo que constitui a 

personalidade do indivíduo", pois além de _ser povoado por representações 

conscientes, dele fazem parte fantasias inconscientes e estruturas que sustentam a 

própria existência dos indivíduosl2o. 

A expressão "imaginário organizacional"121 foi utilizada para designar as 

fantasias compartilhadas por uma equipe de administração ou por um conjunto de 

empregados de uma organização, a fim de demonstrar a influência desse imaginário 

sobre a identidade da empresa. As organizações, por serem o local de busca de 

identidade e por serem utilizadas para lidar com o medo despedaçamento (busca da 

unidade), constituem um local do imaginário. 

As noções de recalcamento e repressão estão associadas à proposição 

axiomática de Freud, segunda a qual a civilização se baseia na permanente 

subjugação dos instintos humanos, estando o desenvolvimento da sociabilidade 

humana ligado inexoravelmente à necessidade de controle e moderação dos 

impulsos individuais, como aponta Morgan122, ao falar sobre as bases do pensamento 

freudiano "ser a essência da sociedade a repressão ao indivíduo e a essência do 

indivíduo a repressão a si próprio." 

Marcuse em sua crítica à sociedade moderna distingue dois tipos de 

repressão. Uma delas denominada repressão estrutural e necessária para a própria 

constituição da espécie humana; a outra apresentada como fruto de um processo 

histórico e é chamada de super-repressão, da qual a maior vítima seria Eros. Este 

segundo tipo seria responsável pela alienação, em que a repressão sistemática a 

Eros, não mais pelo princípio da realidade, mas pelo princípio do desempenho, 

acarretaria um simultâneo fortalecimento do instinto de morte. Com esse 

119LAPIERRE, Laurent. "bnaginário, Administração e Liderança" .in: BERGAMINI, Cecilia Whitaker, CODA, 
Roberto.(trad. e org.) Psicodinâmica da Vida OrganizaC'ional: Motivaçlio e Liderança. São Paulo: pioneim.1990. 
p.130-1. 
120·d . 131 1 em, op. c1t. p. . 
121 LARSON & RETITER. in: LAPIERRE, L. "bnaginário, Administração e ... p. 132. 
122MORGAN,Gareth. /mages of .... 
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fortalecimento, a agressividade tende a expandir-se e, apesar de ser sublimada para 

fins socialmente construtivos, isso nunca se dá de forma completa, o que, por um 

lado, leva a explosões de conflitos das mais variadas formas, através de 

manifestações irracionais de violência e, por outro, quando introvertido, o instinto de 

morte fortalecido leva à aceitação plena da repressão por parte de suas vítimast23, 

como afirma Marcuse: "o homem passa a viver a sua repressão como se fosse a sua 

Jiberdade". 124 

Em um primeiro momento poderia se estabelecer uma associação entre o que 

é visto como a repressão necessária para Marcuse e o conceito de recalcamento, 

quando pensamos que ambos são os viablizadores do convívio social, e, da mesma 

forma, tentar estabelecer um paralelismo entre a super-repressão e a repressão. Mas 

como aponta Enriquez, uma das críticas que deve ser feita à obra marcuseana é a 

ausência do conceito de recalcamento, que não pode ser confundido com repressão. 

A diferença entre as formas de repressão a que se refere Marcuse são 

fundamentalmente resultantes da variação de grau de repressão, enquanto as 

diferenças existentes entre recalcamento e repressão estão inscritas na própria 

natureza desses mecanismos. O recalcamento atua na ordem da linguagem e da 

proibição, já a repressão é da ordem da censura. O recalcamento, através de um 

sistema de proibições, é criador da ordem e da lei, atuando do lado da vida e 

possibilitando a constituição do social ao estabelecer interdições, pois um mundo 

onde tudo é possível seria um mundo de canibalismo e de destruição. A repressão, 

por sua vez, não visa conter as pulsões, e sim negá-las e eliminá-las, criando, 

conseqüentemente, o vazio, que é a expresssão da carência abso/uta. 125 

"O recalcamento cria, com o imaginário e a estrutura dos ideais e das 

relações, uma situação de alienação social, que se expressa em mecanismos de . 

divisão e separação".l26 A instituição de um código de comportamento, de regras e 

normas necessárias para que qualquer interação social se verifique está na origem 

123ROUANET, S. P. "De Eros a .... 
124 MARCUSE, Herbert. Eros e Civilização - uma interpretação filosófica do pensamento de Freud. Rio de 

Janeiro : Zahar, 1975. 
125ENRIQUEZ, E. (1974) op.cit. 
126MOTTA, F. C.P. "Organizações: ... ". RAE, vol. 31 ,jul./set. 1991. p. 9. 



54 

da alienação social; assim, toda organização, fundada que é em um processo de 

recalcamento, é inevitavelmente alienante. Mas se a vida nas organizações sempre 

requer um certo grau de alienação, é também através dela que é possível realizar-se. 

A partir da consciência de que não é possível existirem formas totalmente 

desalienantes, isto é, a organização social ideal é impensável, é que o imaginário 

criador poderá ter condições de dar vazão ao sonho que leve a modelos que 

superem as atuais organizações burocráticas, criando concretamente modelos não 

repressivos e menos alienantest27. 

A idéia de que processos inconscientes estão na base de comportamentos 

aparentemente lógicos e racionais nos impele a lançar um olhar crítico sobre práticas 

verificadas nas organizações, as quais erigidas sobre a égide da objetividade e do 

racionalismo, ocultam a dinâmica que por vezes é responsável pela sua eficaz 

aplicação. Especialmente no mundo dos negócios, tende-se a imaginar que os 

comportamentos são lógicos e que se apóiam sobre uma avaliação objetiva das 

situações. Eles têm efetivamente uma coerência intema, mas na realidade 

fundamentam-se sobre aquilo que cada um compreende e percebe do seu ambiente 

econômico e sociaP28• Através dos processos de interpretação (conscientes ou 

inconscientes) que mediatizam todos os encontros pessoais, múltiplos sentidos para 

uma mesma realidade são possíveis, pois dependem de uma série de variáveis 

interligadas tais como o passado de uma pessoa, o seu grupo de referência, papéis, 

expectativas futuras, etc. O indivíduo ativamente constrói uma realidade na qual aos 

acontecimentos presentes são atribuídas interpretações que tenham adquirido um 

"senso comum". Essas construções da realidade representam sempre simplificações 

de um mundo mais complexo e podem se constituir em armadilhas para os próprios 

indivíduos. 

O estudo realizado por Lima129 sobre as novas políticas de recursos humanos 

fortalece nossa hipótese no que tange às influências sobre a dimensão psíquica dos 

indivíduos, indicando a importância da carreira como um dos instrumentos dessa 

127 ENRIQUEZ, E.(1974) op.cit. 
128LEVY-LEBOYER,Claudc. A Crise das Motivações. São Paulo: Atlas, 1994. p.87. 
129LIMA, Maria E1izabeth Antunes. "Novas Políticas de Recursos Humanos: seus impactos na subjetividade e nas 
relações de trabalho". Revista de Administm/Jilo de Empresas. São Paulo,v.34,n.3,p.115-124, maio/jun. 1994. 
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gestão moderna de recursos humanos que interferem na subjetividade dos 

indivíduos a elas submetidos. Esse estudo está alicerçado na idéia de as novas 

práticas gerenciais atingirem de forma privilegiada a vida psíquica dos indivíduos, ao 

contrário de algumas antigas práticas que tinham no corpo o seu maior alvo. 

A pesquisa de M. E. Lima130 foi realizada em uma empresa brasileira do setor 

metalúrgico que importou de maneira bastante fiel o modelo japonês. As políticas 

adotadas que caracterizam esse modelo podem ser assim resumidas: "estabilidade 

de emprego; salário acima da média do mercado; grande investimento na formação 

dos empregados e na inovação tecnológica; maior polivalência dos trabalhadores; 

busca da adesão do sindicato aos objetivos da empresa; criação de um 'mercado 

interno', isto é, elaboração de um plano de carreira que permita a ascensão funcional; 

incentivo à participação dos empregados nas decisões relativas ao seu setor de 

trabalho; maior autonomia e maior controle do processo de trabalho por parte dos 

trabalhadores; redução dos níveis hierárquicos e fragmentação da empresa em 

pequenas unidades com a finalidade de facilitar seu controle". 131 

Nesse trabalho foram identificados os seguintes impactos para a dimensão 

psíquica dos indivíduos: 

uma forte identificação do empregado com a empresa e com o seu projeto de 

dominação; 

a idealização da empresa, favorecendo com freqüência a emergência de 

processos narcisistas (especialmente entre os empregados de escritório e os 

executivos); 

a redução da capacidade de questionar e criticar a empresa; 

o crescimento da rivalidade entre os pares, especialmente entre aqueles que se 

encontram em um processo de mobilidade ascendente; 

a forte instrumentação das relações interpessoais. 

Cada um desses aspectos merece atenção especial para a compreensão dos 

processos que levam a tais impactos. 

130 os resultados dessa pesquisa serviram de subsídios para a tese de doutoramento de M.E.A.Lima, intitulada 
Effets psycopathologiques de nouvelles pa/itiques de resources humaines, defendida na Universidade de Paris IX, 
em junho de 1992. 
131 LIMA, M. E. A. "Novas Políticas de Recursos Humanos: seus .... p. 117. 
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O primeiro aspecto é relativo à forte identificação do indivíduo com a empresa. 

É um processo que está na base de um vínculo afetivo, como nos mostra Freud: "a 

identificação é reconhecida pela psicanálise com a mais remota expressão de um 

laço emocional" .132 A identificação citada tem como uma das principais 

conseqüências a introjeção pelos indivíduos das exigências fixadas pela organização, 

o que se dá através da captação do ideal do Ego dos indivíduos pela organizaçãol33. 

O ideal do Ego é definido como "a instância da personalidade resultante da 

convergência do narcisismo (idealização do ego) e das identificações com os pais, 

com os seus substitutos e com os ideais coletivos. Enquanto instância diferenciada, 

o ideal do ego constitui um modelo a que o indivíduo procura conformar-se". 134 Para 

Freud, o ideal do ego "gradualmente reúne, das influências do meio ambiente, as 

exigências que este impõe ao ego, das quais este pode estar sempre à altura; de 

maneira que um homem, quando não pode estar satisfeito com seu próprio ego, tem, 

no entanto, possibilidade de encontrar satisfação no ideal do ego que se diferenciou 

do ego".tJs 

A imagem da organização poderosa leva o indivíduo a acreditar no próprio 

poder individual - as qualidades da organização tomam-se as qualidades do 

indivíduo. Essa gestão moderna se apóia num sistema de valores, num amplo 

conjunto de regras coerentes e até mesmo num ideal de vida, que garantem ao 

indivíduo segurança e poder, preenchendo desta forma necessidades profundamente 

enraizadas no indivíduo. O detalhamento de regras e normas sobre as mais diversas 

situações cria a impressão de que tudo já foi pensado e caracteriza um sistema social 

extremamente organizado, onde o indivíduo não dispõe de lugar e tempo 

verdadeiramente privados, duas condições para uma vida pessoal criativa136. A 

carreira por excelência se apropria do espaço e do tempo e, à medida que se toma 

um objetivo para o indivíduo, passa a constituir o mapa que lhe permite reconhecer a 

132 FREUD ,SigmlUld, Psicologia de Gn1po e Análise do Ego (/9 21), vo1 XVIll( 1920-1922 ), Rio de Janeiro: Jmago. 

p.l33. 
l33para maior detalhe sobre mecanismo de captação do Ideal do Ego pela Organização ver Max Pages et ai .. op.cit. 

p.l58. 
134LAPLANCHE, J., PONTALIS, J.B. op.cit. p. 289. 
l35FREUD, S. Psicologia de Gropo .... p. 138. 
l36RAMOS, Alberto Guerreiro. A Nava Ciência da.ç OrganizaçDes ... p. 143. 
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sua localização e lhe fornece um novo calendário de eventos para construção da sua 

história pessoal, pois, em vez de eventos como aniversários, casamento, etc., sua 

vida passa a ser pontuada e ter significado a partir das promoções, aumentos 

salariais, transferências, etc. 

O dispositivo carreira é um dos grandes responsáveis por esse processo 

contínuo de conformação ao modelo proposto pela organização, pela aceitação do 

desejo da organização; na busca do reconhecimento, o progresso na carreira fornece 

prova de que o ego-ideal137 está em correspondência com o Ideal Organizacional 

desejado pela organização138. "Numa organização, cada um, apesar de suas 

diferenças, é colocado nas malhas de um jogo geral que desde Hegel podemos 

imaginar como 'a luta pelo reconhecimento' ou ainda pelo desejo de 

reconhecimento" .139 À medida que são reconhecidos pelos outros na sua identidade 

e no seu poder é que os indivíduos podem conquistar sua identidade e ter 

efetivamente um certo tipo de poder. Nós só existimos quando somos reconhecidos 

pelos outros. 

A necessidade de reconhecimento que o indivíduo possui só será satisfeita 

quando ele reconhecer a empresa nele, isto é,. quando ele não for mais ele 

mesmo140• Pois "( ... ) numa sociedade superorganizada, o indivíduo perde a 

identidade pessoal, na medida em que é induzido a interiorizar uma determinada 

identidade, exigida pelos papéis que se espera que desempenhe". 141 Tal questão, da 

busca do reconhecimento, remete-nos à questão do desejo e da constituição do ego 

imaginário que cada um vai tentar experimentar no espaço colocado em cena pela 

organização142. 

A organização, enquanto confere ao indivíduo reconhecimento e aceitação, é 

fonte de prazer, mas, diante da possibilidade de retirada do amor, estabelece-se uma 

regressão para um quadro de infantilização donde emerge a angústia de morte; 

137 "ideal narcisico de onipotência fotjado a partir do modelo do narcisismo infantil." in: LAPLANCHE, J. e 

PONTALIS, J.B. op.cit.p.l90. 
138 AUBERT, Nicole. "A Neurose Profissional" .in: CHANLAT, Jean-François.( coord. ).0 Indivíduo na 
Owanizaçilo: Dimensões Esquecidas. vol ll. Silo Paulo: Atlas, 1994. p. 193. 
13 ENRIQUEZ, E. "Imaginário social, recalcamento e ... p.56. 
l40PAGES, M. et ai. O Poder das ... 
141 RAMOS, A. G. A Nova Ciência das Organizações ... p. 145. 
142ENRIQUEZ, E. "Imaginário social, recalcamento c ... p. 57. 



58 

assim, a relação se toma profundamente ambivalente, e a organização, a um só 

tempo, passa a ser vivenciada como uma máquina de angústia e prazer. Esse tipo de 

relação foi chamado por Pagés de arcaica do tipo maternal. 

Parece que a característica fundamental e verdadeiramente nova para 

organizar uma nova produção é a dominação psicológica que a organização exerce 

sobre seus membros, sua capacidade de "construir'' um indivíduo à sua própria 

imagem, nas suas intenções essenciais, nas profundas causas psicológicas, de 

"construir'' o indivíduo capaz, por sua vez, de reproduzi-la e de fazê-la funcionar em 

seu impulso original143. 

A organização, por servir ao mesmo tempo de ideal de ego (ideal de 

comportamento para corresponder à expectativa da autoridade) e de superego ( a 

autoridade), passa a ocupar o local do ideal de ego que permite ao indivíduo a 

realização de seu ego-ideal. O investimento dos indivíduos na organização se dá 

quando os indivíduos que dela participam tiram proveito desse ideal oferecido pela 

organização. Existe assim uma cumplicidade do Ideal do Ego de cada uma das 

pessoas144• Dessa forma, um alto grau de envolvimento no trabalho parece ser 

condição básica para um ótimo funcionamento profissional, e a sua ausência parece 

não ser facilmente compatível com uma auto-imagem positiva e bem integrada. 

Este processo de identificação com a organização também se presta a uma 

negação da realidade da morte, uma vez que toda organização se apresenta como 

eterna. Como sugerido por Morgant4s, é possível compreender as organizações e 

muito do comportamento dentro delas em termos de uma busca da imortalidade. "As 

empresas contemporâneas parecem, de certa forma, ter assumido o simbolismo da 

imortalidade que, como vários autores colocaram, era o papel das velhas cidades e 

dos antigos impérios".t46 

A fragmentação da vida em vida no trabalho e o que resta delas é resultado 

do sentido instrumental assumido pelo trabalho, que se reduz, para a grande maioria 

das pessoas, a um meio para prover a subsistência, negando ao trabalho qualquer 

143pAGES, M. et al. O Poder das ... p. 170. 
144 AUBERT, N. "A Neurose ... p. 192. 
145MORGAN, G. lmages of ... p.213 
146siEVERS, B. "Além do Sucedâneo da ... p. 114. 
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relação com a existência humana. Essa fragmentação é mais intensamente vivida por 

aqueles que se encontram em atividades mais operacionais, que, por sua vez, estão 

diante da fragmentação das próprias atividades. A categoria que está no poder 

dentro das organizações parece estar acima dessa fragmentação entre vida e morte, 

à medida que o processo de identificação com a organização se dá de forma mais 

intensa para essa categoria, que extrai do trabalho, paralelamente aos retornos 

extrínsecos, retornos inerentes à atividade em si. 

As pessoas se valem de instrumentos147 detalhados voltados aos processos 

de planejamento de carreira, da mesma forma que se valem de mitos e rituais em 

sua vida quotidiana com a finalidade de se defenderem contra a consciência de sua 

vulnerabilidade. O planejamento da carreira pressupõe um planejamento da vida 

pessoal. O estabelecimento de um plano para a vida, como se fosse um plano de 

vôo, é uma tentativa de impor ordem e propósito no caos das experiências e das 

diversas situações e oportunidades que compõem as nossas vidas. Um 

aprofundamento nas causas que levam a esse tipo de necessidade de ordem e de 

controle sobre as mais diversas situações nos leva a interpretar essa tentativa como 

se fosse uma defesa que nos auxilia a criar a ilusão de que somos maiores e mais 

poderosos do que realmente somos. Entre todos os animais, apenas os seres 

humanos têm consciência da finitude da vida e são obrigados a passar suas vidas 

sabendo do seu fim inexorável; por essa razão, "os seres humanos passam boa parte 

da vida tentando negar a realidade da morte, empurrando bem fundo seus medos 

mórbidos para dentro do inconsciente".•48 O processo de estabelecimento de 

objetivos e planejamento tem por finalidade permitir aos indivíduos o exercício de 

uma certa medida de controle. Quando estabelecemos objetivos pessoais ou 

organizacionais, reafirmamos nossa confiança . no futuro. Quando investimos nosso 

tempo e energia em um projeto, convertemos o transcorrer do tempo em algo 

concreto e duradouro. Tentamos administrar nosso mundo através da sua 

simplificação, o que facilita o controle sobre ele. Dessa forma, criamos o mito de que 

147 instrumento citados anterionnente como instnunentos para plan~jnmento de carreira, ex.: "career workbook", 
"career worshops". 
148MORGAN, G. Jmages of ... p.212-14. 
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estamos realmente controlando e que somos mais poderosos do que realmente 

somos. Essa tentativa de ser produtivo, de planejar e manter controle sobre a vida, é 

analisada por Becker149 como uma tentativa de preservar e protegera vida diante da 

morte. A exacerbação da necessidade de ter controle pode ser observada dentro do 

estilo de vida dos executivos, que na constante busca da otimização de seu tempo, 

sempre no encalço da produtividade, adotam esse modelo de maximização para suas 

vidas privadas. A tentativa de controle sobre todas as esferas da vida o tempo todo 

pode ser observada na preocupação com a otimização até mesmo de seu tempo de 

lazer, que deve ser meticulosamente planejado para que seja otimizado - não há 

espaço para o imprevisto, pois deve sempre prevalecer a imagem de onipotência que 

o indivíduo tem se si mesmo. A tendência à "burocratização do lazer'' também reflete 

o extravasamento da razão instrumental nas mais diversas esferas da vida. 

O impacto seguinte detectado na pesquisa realizada por Lima diz respeito à 

idealização da empresa. Esse aspecto e suas conseqüências podem ser melhor 

entendidos pelos processos psicológicos descritos por Pagés, segundo os quais, num 

primeiro momento, o indivíduo, diante da organização poderosa e detentora dos 

instrumentos de gratificação e sanção, sente-se fraco e ameaçado, desenvolvendo 

dessa forma uma imagem de Ego pequeno e fraco e experimentando angústia de 

destruição e impulsos agressivos contra a organização, que ele sente como 

ameaçadora. Este é um quadro de infantilização, no qual o indivíduo estaria 

revivendo angústias relativas ao primeiro estágio de vida, quando a criança 

experimenta sentimentos extremamente conflitantes em relação aos objetos vitais de 

seu mundo, em particular o seio da mãe, pois o mesmo objeto que é sentido como 

gratificante é por vezes frustrante e ameaçador, esse quadro gera uma ansiedade 

persecutória. 

Da mesma forma que a criança, para lidar com essa ansiedade, desenvolve · 

mecanismos de defesa, tais como desintegração, introjeção, projeção e idealização, 

o indivíduo, para se defender da angústia e agressividade que ele experimenta em 

relação à organização poderosa e ameaçadora, desenvolve um desejo agressivo de 

149BECKER.E. The Denial o[Death, New York: Faher, 1958, in: MORGAN, G. ibidem. 
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onipotência e projeta esse desejo na organização, com a qual se identifica. O 

indivíduo constrói uma organização imaginária, que é introjetada, através da qual se 

relaciona com a organização real. 

A organização imaginária é idealizada, e é uma fonte de satisfação e de 

valorização narcisista muito importante, satisfações que justificam a aceitação das 

pressões exercidas especialmente pela carga de trabalho. "Ama-se a organização 

pela perfeição que se almeja para o próprio Ego".tso 

Esse processo de idealização da organização favorece a emergência de 

processos narcisistas, que, em sua essência, consistem em amar uma imagem 

relativamente idealizada de si, para escapar "imaginariamente" ao sentimento de 

falha, de limite ou de insuficiêncials1• Conforme indicado por Lima, isso se verifica 

principalmente entre os empregados de escritório e os executivos. O processo de 

idealização se dá tanto mais quando o processo de identificação é bem-sucedido, o 

que explica a maior incidência de idealização nas categorias acima mencionadas que 

constituem um pequeno grupo privilegiado, onde há um universo mais propício para a 

fusão amorosa com a organização, pois esse é o grupo que, por excelência, participa 

do jogo pela busca e exercício do poder. A verificação de um maior nível de 

identificação e idealização da empresa à medida que se sobe na hierarquia está 

relacionada com um aumento simultâneo da subjetivação do trabalho, uma vez que 

há mais espaço para a manifestação do sujeito e dos seus desejosls2. 

A organização, enquanto conjunto estruturado e estabilizado, vai desafiar 

cada um a provar sua existência e vai instaurar as regras da luta pela vida. Nesse 

sentido, tudo será colocado para garantir a expressão do narcisismo individual e para 

dar a ilusão de um ego sólido e não divididots3. 

Todos esses processos de identificação e idealização em relação à 

organização estão ligados a uma conseqüente redução da capacidade de questionar 

e criticar a empresa; a organização como "objeto amado" faz com que a crítica 

150PAGES, M. et ai. O Poder das ... p.159 
151 LAPIERRE, L. "Imaginário, Administmção c ... p. 136. 
152DEJOURS, Christophc, ABDOUCHELI,Eli7.abcth, JAYET, Christian. Psicodinâmica do Trabalho: 
contribuição da Escola Dejouria"a à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo : Atlas, 1994. p. 

40-1. 
153ENRIQUEZ, E. "Imaginário social, recalcainento e ... p. 65. 
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silencie; tudo que o objeto faz e pede é correto e inocente ... o objeto foi colocado no 

lugar do ideal do egoJs4. 

Avrichir1 55 indica em sua apresentação sobre o trabalho de Freud, Psicologia 

de Grupo e Análise do Ego, que, pela idealização, as características do objeto 

passam a ser menos criticadas e uma parte da libido narcisista, ou seja, do amor da 

pessoa por ela mesma, é transferida para o objeto. "De um modo geral, as pessoas, 

revelam-se incapazes de se libertar e de questionar aqueles que incorporam à sua 

própria imagem".IS6 

Tais políticas têm no incentivo da competição entre os indivíduos uma de suas 

características mais marcantes; dessa forma, é natural que se verifique um 

crescimento da rivalidade entre os pares, principalmente, entre aqueles que se 

dispõem a entrar na corrida pela ascensão, participando mais ativamente do jogo 

proposto pela empresa. 

A última das conseqüências apontadas é a forte instrumentação das relações 

interpessoais. O outro é visto como. um meio para a consecução das metas 

individuais de progresso dentro da carreira. Esse tipo de atitude perante os pares ou 

subordinados revela o individualismo que prevalece em nossa sociedade, onde a 

cultura do narcisismo impera. 

A análise apresentada por Gilberto Velho sobre memória, identidade e projeto 

nos ajuda a compreender a importância da carreira para um indivíduo na sociedade 

moderna, onde o desenvolvimento de ideologias individualistas parece ser um traço 

marcante: "em qualquer sociedade há um processo de individuação, através de 

inserção do lugar do indivíduo na sociedade e do desempenho de seus papéis 

sociais. Mas a individualização seria própria das sociedades ou segmentos sociais 

onde florescem ideologias individualistas que fixam o indivíduo socialmente 

significativo, como valor básico da cultura".IS7 

154FREUD,S. "Psicologia de Grupo e ... p. 14~~. 
155 A VRICHIR, I. Psicanálise e AdministmçOo: ... p. 109. 
156MOTTA,F.C.P. "Organizações: ... p. 8. 
157VELHO,G. Projeto e Metamorfo.Ye: antrolpologia ... p. 99. 
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Com relação aos vínculos sociais, Calligaris1S8 propõe, de forma bastante 

inovadora, a perversão como um possível laço social, tratando-a não como um 

aspecto referente à sexualidade, mas essencialmente como uma patologia social. Ele 

nos apresenta uma análise que aponta a paixão pela instrumentalidade, isto é, a 

paixão em "ser instrumento", como uma saída perversa para a neurose, "trata-se de 

reduzir cada vez mais o campo neurótico da subjetividade para chegar a uma 

alienação completa na qual o sujeito se sustente só na sua função de instrumento". 

Sendo essa uma tendência inercial de qualquer neurótico, Calligaris sugere que 

deveria suscitar o interesse para os neuróticos que todos nós somos. Se 

considerarmos a possibilidade de doenças ou simplesmente de comportamentos 

serem derivados do processo civilizatório, surge a questão se não seriam a neurose 

de caráter ("a dificuldade de viver'') e a neurose narcisista comportamentos padrão de 

nossa sociedade em crisets9. 

Essas técnicas modemas de gestão, de acordo como o que o estudo acima 

descrito nos indica, ao pretenderem integrar o indivíduo e a organização, demandam 

um esforço que, como alguns autores acreditam, só pode ser levado a cabo às 

expensas da dimensão substantiva das pessoas, como nos propõe Guerreiro Ramos: 

"as relações entre os indivíduos e as organizações implicam sempre em tensão e 

nunca podem ser integradas sem custos psíquicos deformantes" .160 "Afirmar que o 

indivíduo deve esforçar-se para eliminar essa tensão, chegando assim a uma 

condição de equilíbrio orgânico com a empresa, corresponde a recomendar a 

deformação da pessoa humana. Somente um ser deformado pode encontrar em 

sistemas planejados o meio adequado à própria atualização".t6t 

Temos, por outro lado, a posição apresentada por Dejours, que não apenas 

vê a situação de trabalho apenas como viabilizadora do prazer, como, mais do que 

isso, a coloca como uma condição para a saúde mental dos indivíduos. Para tratar 

da relação psíquica entre trabalhador e situação de trabalho, ao estudarmos as 

158cALLIGARIS, Contardo. "A Sedução Totalitária" ,in: ARAGÃO, Luiz Tarlei de et al. Clínica do Social: 
ensaios. São Paulo : Escuta, 1 99 1. p. 1 04-1 1 8. 
159ENRIQUEZ, E. Da Horda ao Estado: Psicanálise ... p. 49. 
160a4MOS, A G. A Nova Ciência das Organizações ... p.79. 
161·dem . 99 1 , op. ctt. p. . 
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carreiras, Dejours162 nos aponta dois enfrentamentos fundamentais a serem 

considerados: 

"o encontro entre registro imaginário (produzido pelo sujeito) e registro da 

realidade (produzido pela situação de trabalho); 

o encontro entre registro diacrônico (história singular do sujeito, seu passado, 

sua memória, sua personalidade) e o registro sincrõnico (contexto material, 

social e histórico das relações de trabalho)". 

Para Dejours "o trabalho oferece ao indivíduo, de alguma maneira, uma 

ocasião suplementar de perseguir seu questionamento interior e de traçar sua 

história".163 O trabalho assume esse papel de fonte de prazer e até mediador de 

saúde quando ocorre o que Dejours chama de ressonância simbólica, que é o 

encontro bem-sucedido da diacronia singular com a sincronia coletiva, sendo que, 

através dela, o trabalho beneficiaria-se da força extraordinária dos processos 

psíquicos nascidos do inconsciente. "A ressonância simbólica é uma condição de 

· reconciliação entre o inconsciente e os objetivos da produção".t64 

Uma carreira de sucesso seria um exemplo onde ocorre ressonância 

simbólica, isto é, uma articulação bem-sucedida dos anseios pessoais, da história 

pessoal com o contexto da organização. A carreira seria um dispositivo canalizador 

dos processos psíquicos originários do inconsciente para soluções originais e 

criativas favoráveis à produção. 

Para Dejours, e outros autores da corrente administrativista, "a organização 

não é necessariamente um ambiente neurotizante. E mesmo que fosse, eles partem 

do pressuposto de que elas são um dado da realidade, que não pode ser 

substancialmente alterado, não se encontra nos principais representantes desta 

corrente ( Zaleznik e Levinson) uma crítica ou uma denúncia das organizações 

burocráticas como incompatíveis com saúde mental. O esforço é sempre no sentido 

de adaptação, mudança no comportamento dos líderes, etc.".t6s 

162 DEJOURS, Christophe. "Uma nova visão do sofrimento humano nas organizações. "ln:CHANLA T, Jean
François.O Jndivfdr10 na Organização: dimensões esquecidas. vol.I. São Paulo: Atlas, 1992. p.154. 
163DEJOURS,C. op.cit. p.157. 
164 idem, ibidem. 
165 A VRICHIR, I. Psicanálise e Administração: ... p. 8-9. 
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Para entendermos o processo pelo qual a energia humana é canalizada e 

como atua como força produtiva em uma dada ordem social, é necessário considerar 

o caráter social desse processol66. Essa canalização da energia humana para o 

trabalho está construída sobre os fundamentos de uma sociedade fruto da razão 

econômica. 

Guerreiro Ramos mostra a inadequação da aplicação de alguns conceitos ao 

universo organizacional, entre eles a noção de autenticidade aplicada às 

organizações, pois, para ele a autenticidade é um atributo intrínseco ao sujeito e não 

pode ser apropriada pelas organizações. "Os momentos autênticos da vida privada 

individual são precisamente aqueles em que os comportamentos corporativos estão 

em suspenso". 167 

"O autoconhecimento requer necessariamente que o indivíduo se disponha a 

escutar a si mesmo, e isto requer uma habilidade rara no homem moderno: a de ficar 

a sós consigo mesmo" .168 Na atual sociedade, e especialmente no domínio das 

organizações, as pessoas são impelidas a adotar comportamentos estenotipados, 

tais como o trabalho compulsivo, que acabam por afastar o homem de si mesmo. 

Pretendemos explorar na parte que segue algumas considerações que nos 

ajudaram a refletir sobre a modernização dos processos de gestão e o seu papel de 

agente de libertação ou de aprisionamento. 

166FROMM, E. O medo à ... p.220. 
167RAMOS, A G. A Nova Ciência das Organizações ... p.72. 
168MARDEGAN, Elyseu.Jr. A Crise na Meia -Idade no Homem: Um Estudo Exploratório dos Fatores 

Determinantes. São Paulo : EAESP/FGV, 1992. p. 24. 
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7. APRISIONAMENTO OU LIBERTAÇÃO 

Nos vemos diante de um ponto bastante delicado de nosso trabalho, na 

medida em que confrontamos uma posição que aponta para a inadequação das 

organizações como espaços possibilitadores de auto-atualização, e uma postura 

oposta que acredita que a situação de trabalho é inclusive mediadora de saúde para 

os indivíduos. Diante do questionamento proposto para a reflexão nesta parte do 

trabalho, o qual, evidentemente, não temos a pretensão de oferecer uma resposta 

definitiva (se é que isso seria possível), buscaremos entretanto deixar clara nossa 

posição, na qual a possibilidade de libertação, associada ao desenvolvimento dos 

indivíduos dentro das organizações através do desenvolvimento de suas carreiras, 

estaria comprometida pelo fato de que não há como falar realmente em liberdade e 

auto-realização em sistemas onde à grande maioria é negada qualquer possibilidade 

de liberdade. 

A modernização da gestão tende a criar formas de trabalho que abandonam 

as cadeias de controle explícito, exercido por supervisão direta e lança mão de 

formas indiretas e remotas para exercê-lo. Muitas das práticas de recursos humanos 

atuam nesse sentido, de exercer o controle de forma pouco visível, cumprindo 

também a função de legitimação de manutenção da ordem, que num sistema de 

coerção explícito levaria a uma maior resistência. Assim, as novas formas de gestão 

se dão através da interiorização crescente do controle, valendo-se de mecanismos 

que atuam nas dimensões econômica, social, psíquica e ideológica. As organizações 

penetram assim em esferas até então consideradas privadas, "a dos ideais, dos 

valores, do estilo de vida e das estruturas da personalidade".l69 A utilização de 

métodos onde a aplicação da força é explícita, tais como a dos verdugos sobre os 

escravos, não deixou de ser utilizada pela crueldade que lhes é peculiar e sim pela 

sua ineficiência. Poderíamos ser levados a pensar então que, através de um 

processo natural, caminha-se para uma humanização das relações, pois isso seria 

uma condição natural para a sobrevivência das organizações, aliás esse é um 

169PAGES, M. et al. O Poder das ... p. 224. 
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discurso bastante corrente nas organizações hoje em dia, que, entretanto, parece

nos uma leitura falaciosa da realidade organizacional. 

Ao apresentarmos uma face menos elogiosa das novas formas de gestão, tão 

aclamadas inclusive, e talvez até principalmente pelos defensores da dimensão 

humana dentro das organizações, gostaríamos de fazer duas ressalvas importantes 

em nossa visão. A primeira delas é que acreditamos que as formas onde o ser 

humano possa desfrutar de maior liberdade, autonomia e objetividade, são sempre 

bem vindas e devem ser preferidas às formas onde prevalece a repressão nua e 

crua, apenas não se pode perder de vista que isso está circunscrito dentro da lógica 

da organização, construída sobre a razão instrumental e utilitária, continuando o ser 

humano a ser um meio e não o fim das organizações sociais. O segundo ponto que 

queremos ressaltar diz respeito a essa nova força das organizações advinda da 

atuação ao nível de processos inconscientes, que pode fazer emergir a imagem de 

manipulação maquiavélica por parte dos dirigentes das organizações, que entretanto 

deve ser afastada. Esse sistema de gestão, em que a obediência se dava pelo medo 

da castração pelo "pai"/chefe, foi substiuíduo pela angústia de perda do amor da 

"mãe"/organização, se instaura justamente por preencher necessidades individuais 

muito profundas. Nesse aspecto nos deparamos com a questão do consentimento, a 

sedução só existe porque aquilo que é proposto atende aos anseios e expectativas 

daqueles · que se deixam seduzir. O sistema da personalidade e o sistema 

organizacional são dois elementos de um mesmo sistema sócio-mental, onde as 

instituições s_ociais e as estruturas inconscientes estão em correspondência, e se 

reforçam e se modelam, em uma relação dialética170, existindo assim uma adequação 

permanente entre as estruturas sociais e as defesas inconscientes. 

Nos parece que o desenvolvimento de uma carreira dentro das organizações 

pode efetivamente se constituir em um aprisionamento para os indivíduos, à medida 

em que aceitam disputar o jogo pelo poder proposto pelas organizações, e vivem na 

ilusão de serem senhores do próprio destino, quando na verdade se aprofunda a 

escravidão de um desejo insaciável de poder, dominação e auto-superação. 

170idem, op. cit. p.223-234. 
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Na sociedade moderna o processo de intemalização no indivíduo de 

necessidades e de comportamentos objetivos indispensáveis à prosperidade e auto-

reprodução do sistema chegou a seu clímax. "As necessidades não são mais 

sentidas como heterônomas, e sim, como impulsos e desejos cujo locus está 

radicado. no próprio indivíduo. A utilidade pessoal e os interesses do sistema 

convergem."l71 Surge assim, um modelo chamado de modelo destrutivo, resultante 

dos valores prevalentes na sociedade ocidental contemporânea, este modelo imposto 

pela sociedade, admite papéis que mutilam o homem pouco a pouco, 

descaracterizando sua personalidade, tomando-o prisioneiro de si mesmo, na busca 

de atender aos ideais criados pela sociedade, que o impedem de atingir uma 

realização plena como ser humano172. Em "A ideologia da Sociedade Industrial", 

Marcuse afirma que é particularidade distintiva da sociedade industrial desenvolvida 

sufocar as necessidades que exigem libertação, pois ele observa que na sociedade 

unidimensional desapareceu o pathos existencial da alienação, diferentemente da 

noção clássica de alienação, onde o indivíduo se sente separado do produto de seu 

trabalho, e dessa forma sente-se mutilado, e vive essa angustia da separação de si 

mesmo, a nova alienação é vivida como se tivesse sido superada. Nessa situação "o 

indivíduo não somente não se sabe alienado, como nem sequer se sente 

alienado" .l73 

Particularmente, no que diz respeito ao sucesso, nossa sociedade criou 

modelos baseados em conceitos sobre o sentido da vida e sobre o homem que 

produzem uma herança incapacitante, com a qual os indivíduos são criados; são 

modelos que produzem um alto nível de aspiração nos indivíduos, e que consideram 

o "fracasso" no mundo dos negócios como sendo um fracasso pessoal e a cessação 

na ascensão profissional tem efeitos devastadores sobre os indivíduos174• "A 

ideologia do sucesso permite poupar a imposição e portanto, as atitudes repressivas,. · 

transformando o máximo de energia individual em força de.trabalho". 175 

171 ROUANET, S. P. "De Eros a .... p. 83. 
172MARDEGAN, E.Jr A Crise na Meia -Idade no Homem: ... 
173ROUANET, S. P. "De Eros a .... p. 97. 
174MARDEGAN, E.Jr A Crise na Meia -Idade no Homem: ... 
175PAGES, M. et ai. O Poder das ... p. 141. 
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Desde o início de nosso trabalho colocamos que a utilização de metáforas 

para a leitura das organizações tem antes um propósito de enriquecer as 

possibilidades de análise do que .Propriamente propor "verdades maiores e 

definitivas", posição esta que estaria contrariando justamente o que pensamos ter 

demonstrado acreditar ao lendo desta exposição. 

A utilização de uma metáfora, que nos traz a idéia de aprisionamento 

psíquico, para a análise das carreiras tem por objetivo propiciar uma reflexão sobre 

um tema que consagrou-se exatamente pela associação da idéia contrária, isto é a 

libertação. A metáfora orientadora de nossa leitura das organizações estando inscrita 

no paradigma humanista radical, busca destacar as propriedades alienantes do 

sistema, a crítica está voltada para o estilo alienado de vida, no qual os indivíduos 

são moldados, controlados e geralmente tomam-se subservientes às necessidades 

planejadas e reificadas da organização moderna. Desta forma acreditamos cumprir 

com uma de nossas metas, que mais do que criticar a forma como são desenvolvidas 

as carreiras dentro das organizações pretendíamos ressaltar como uma realidade 

pode conter sentidos tão antagônicos, e que é necessário esse exercício de ampliar a 

visão, modificando "as lentes" através das quais vemos o mundo a nossa volta, para 

que possamos então falar em liberdade, que pode não ser atingida totalmente, mas 

que não deve nunca deixar de ser um objetivo a ser perseguido. Acreditamos que 

ao longo do estudo demonstramos a existência de uma face oculta dentro das 

organizações, que nos coloca de certa forma em um estado de alerta para as 

patologias que podem estar associadas às maneiras de raciocínio dominantes. Como 

expõe Morgan: "Há o encorajamento para se testar os pontos fortes e fracos dos 

pressupostos que moldam a forma pela qual as organizações vêem e lidam com seu 

próprio mundo." No caso das carreiras somos levados a nos questionar sobre os 

padrões de carreira existentes, sobre os modelos de sucesso que moldam nossos · 

projetos individuais, e finalmente sobre os modelos de vida impostos para a execução 

desses projetos. 
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TERCEIRA PARTE: ESTUDO DE CASO 

8. UM ESTUDO SOBRE CARREIRAS DE SUCESSO EM UM GRANDE GRUPO 

NACIONAL 

Nossa hipótese inicial está calcada na premissa de que as políticas de carreira 

se constituem em um dos dispositivos adotados por organizações em estágios 

avançados de gestão de seus recursos humanos com o objetivo de canalização da 

energia individual em força de trabalho e que a eficácia desse dispositivo reside não 

apenas na possibilidade criada pela organização de realização de projetos pessoais 

que se harmonizem com os objetivos organizacionais, mas também e principalmente 

no poder da organização de influenciar os desejos, anseios, medos, enfim, a 

subjetividade dos indivíduos. 

Um dos principais estudos já realizados sobre o exercício dessa nova forma 

de poder foi o trabalho de Pagàs176, numa multinacional, denominada por ele de 

empresa hipermoderna; outro estudo de interesse para nosso tema foi o 

desenvolvido por Limat77, este realizado em uma empresa nacional do setor 

metalúrgico, em que se buscou verificar quais as conseqüências das técnicas 

modernas de gestão na subjetividade dos indivíduos, apontando para as 

conseqüências nas dimensões psíquicas e sociais desse processo de modernização 

onde as antigas formas de controle, baseadas na coerção, são substituídas pela 

busca da adesão. 

Focaremos nosso estudo em carreiras de "sucesso" em uma empresa 

brasileira em franco processo de modernização, onde as políticas de carreira, embora 

uma prática em estágio embrionário, fazem parte de um grande processo de 

modernização pelo qual passa a empresa. Nosso estudo está propositadamente 

sendo desenvolvido em uma empresa brasileira, pois pretendemos, a partir da · 

pesquisa, verificar como características da cultura nacional influenciam na cultura da 

empresa e essa, por sua vez, nos indivíduos. 

176estudo realizado por PAGES, M. et al. O Poder das ... 
177 pesquisa realizada por LIMA,M.E.Antunes para a elaboração de sua tese de doutorado, intitulada Effets 
psychopatologiques de nouvelles poli tiques de resources h11maines, defendida na Universidade Paris IX, em junho 
de 1992. 
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A empresa na qual desenvolvemos nossa pesquisa é um grupo nacional 

multidivisional de grande porte, com mais de 40 anos de existência, atuante no setor 

de comunicações, no qual é líder de .mercado. Atualmente está passando por um 

profundo processo de mudanças e modernização em suas políticas de gestão, 
' 

destacadamente na gestão de seus recursos humanos. Apresenta baixos índices de 

tumover e tradicionalmente é constituída de pessoas que desenvolveram sua carreira 

dentro da empresa. É predominante a cultura de formação interna de seu quadro de 

pessoal, em vez da contratação externa de pessoas para posições-chaves, sendo 

que esse expediente começou a ser utilizado em seu processo de modernização, 

iniciado há cerca de três anos. 

São características do grupo, levantadas pela área corporativa de Recursos 

Humanos, com o propósito de entender a empresa e o seu negócio: 

atuação baseada em baixos índices de rentabilidade; 

sem hábito de atuar em mercados competitivos; 

pouco orientado para o cliente; 

organização hierarquizada; 

pouco voltada a objetivos de médio e longo prazos (os ciclos de planejamento são 

muito curtos, refletem a influência dos ciclos de produção de seus produtos pois o 

ciclo do produto parece viciar a forma de gerenciamento); 

corpo gerencial despreparado para a sucessão no curto prazo; 

falta de coordenação entre as diferentes unidades de negócio; 

- cultura paternalista. 

Quando utilizarmos a expressão cultura organizacional estamos nos referindo 

ao conceito apresentado por M. T. Fleury, qual seja: 

"Cultura Organizacional é concebida como um conjunto de valores e 

pressupostos básicos expresso em elementos simbólicos, que em sua capacidade de 

ordenar, atribuir significação, construir a identidade organizacional, tanto agem como 

elemento de comunicação e consenso, como ocultam e instrumentalizam as relações 

de dominação".l78 

178FLEURY, Maria Tereza Leme, FISCHER, Rosa Maria (coords.) Cultum e Poder nas Organizações. São 
Paulo: Atlas, 1989, p. 22. 
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A aceitação de que as organizações estão sujeitas a influências advindas de 

sua origem e de sua localização é algo que é relativamente recente dentro do estudo 

das organizações, pois "vinte, ou mesmo dez anos atrás, a existência de uma 

correlação entre cultura nacional e administração estava longe de ser óbvia para 

muitos e ainda hoje, pode não ser óbvia para alguns. Nos anos 50 e 60, a crença 

dominante, pelo menos na Europa e nos Estados Unidos, era· de que a administração 

fosse algo universai".I79 

Ao estudarmos culturas organizacionais deve ser dispensada atenção ao 

contexto social e cultural externo no qual as organizações estão situadas180, pois as 

características culturais das diversas organizações recebem os efeitos das 

características culturais nacionais. 

"O fato de que as idéias têm uma matriz emocional é da máxima importância, 

pois é uma chave para a compreensão do espírito de uma cultura. Sociedades 

diferentes, ou diferentes classes dentro de uma sociedade, têm um caráter social 

específico, e, baseado neste, diferentes idéias se formam e se tomam poderosas". 181 

A cultura é "uma programação da mentalidade, que distingue uns dos outro os 

membros de diferentes categorias de população".182 

Segundo Hofstede, é no nível dos valores básicos que as culturas diferem 

mais; logo esses valores estão fortemente influenciados pelo atributo da 

nacionalidade. A nacionalidade é um atributo involuntário; nascemos numa família, 

num país e desde esse momento estamos sujeitos à programação dessa cultura. Ela 

nos lega a maior parte de nossos valores básicos. 

Resultou de uma pesquisa realizada por Hofstede em 53 subsidiárias da 

empresa IBM em diferentes países uma classificação das culturas nacionais em 4 

parâmetros: distância hierárquica, individualismo, masculinidade e repúdio à 

insegurança. 

179noFSTEDE, Geert. Joumal of Jntemational Business Studies. XIV.2( 1983 ).p. 75-90. 
180BECK,Brenda E.F., MOORE, Larry F. "Linking the Host Cu1ture to Organizational Variables". in: FROST, 

Peter J. et ai. Organizational Cu/ture Newbury Park : Sage, 1985. p. 335. 
181 FROMM, E. O medo à ... p.221. 
182noFSTEDE, Geert. "A cultura da empresa" In: O Correiro da Unesco, Brasil, ano 22, n. 5, p. 8-12, jun. 

1994. 
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A distância hierárquica, dentro das organizações, é vista no contexto mais 

amplo da sociedade como distância de poder, que o autor compreende por 

desigualdades ocorridas basicamente na área de prestígio social, riqueza e poder. No 

que diz respeito ao Brasil, os resultados da pesquisa indicaram uma acentuada 

distância hierárquica e revelaram uma tendência à centralização, que pode ser 

associada com a criação de uma cultura paternalista, na qual os dirigentes gostam de 

se apresentar como tomadores de decisões benevolentes. 

O individualismo se traduz na busca de vantagens pessoais e em maior 

mobilidade profissional. Esse índice em uma sociedade reflete como as pessoas 

vivem juntas. O resultado encontrado no Brasil foi uma pequena tendência para o 

coletivismo, que favorece às gratificações coletivas e às empresas familiares. 

A masculinidade está associada ao modo como as sociedade lidam com a 

dualidade sexual, com os papéis que são atribuídos aos sexos nas diferentes 

atividades sociais e sociedades. A centralidade do trabalho na vida das pessoas está 

associada aos valores de masculinidade/feminilidade - onde os valores masculinos 

imperam o trabalho é mais central na vida das pessoas; conseqüentemente, onde os 

valores masculinos são menos acentuados o trabalho é menos central. Quando a 

tendência à masculinidade é acentuada, ocorre uma diferença mais acentuada nos 

mesmos cargos porque associam-se à masculinidade fatores como competitividade e 

elitismo. Em casos que prevaleça a feminilidade, privilegiam-se valores como a 

solicitude e a solidariedade. Na sociedade brasileira foi apontada uma leve tendência 

para os aspectos femininos. 

O último dos quatro parâmetros refere-se ao repúdio à insegurança, ou, como 

alguns preferem chamar, precaução à incerteza (uncertainty avoidance). Para 

Aidarts3, "as diferentes formas de lidar com as incertezas pertencem às heranças 

culturais das sociedades, e são transferidas e reforçadas por instituições básicas tais 

como família, escola, e estado". No Brasil esse índice apresentou uma tendência à 

preferência pela regulamentação e autoridade em oposição ao oportunismo e à 

tolerância a comportamentos alternativos. Nessas circunstâncias são percebidos 

183 AIDAR, Marcelo Marinho. Coalizão Cultural: Um Estudo de Caso de uma Empresa Escandinavo no Brasil. 

São Paulo: EAESP/FGV, 1992. p. 64. 
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como virtudes aspectos como a lealdade ao empregador e verificam-se preferências 

dos empregados por organizações maiores. 

Uma quinta categoria foi acrescentada à classificação de Hofstede, esta 

oriunda de uma pesquisa realizada com estudantes de 23 países por Michael H. 

Bond. Esse novo parâmetro para comparação das culturas foi chamado de 

Orientação a Longo Prazo, e dentro desta categoria o Brasil apresentou uma maior 

tendência a ser orientado a longo prazo, o que pelo lado positivo pode representar 

austeridade e tenacidade, e pelo lado negativo significa grande respeito pelas 

tradições e o conformismo social (o medo do que os outros vão dizer). 
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8.1. METODOLOGIA 

Este estudo de caso não se pretende uma pesquisa científica dentro dos 

cânones impostos pela cientificidade positivista, preferimos classificá-lo184 como uma 

ilustração em forma de ensaio de uma leitura das organizações pelo lado do não-dito, 

do não-formalizado, das lacunas, da outra cena onde se desenvolve a função do 

imaginário. 

TEMA DO ESTUDO: 

Carreiras de Sucesso 

Procuramos orientar nossa análise para o aspecto do sucesso na carreira. 

Além de explorar o que simboliza trilhar um caminho de sucesso, buscamos ainda 

perceber como essa inserção bem-sucedida dentro do sistema de mobilidade em 

uma organização interfere na subjetividade do indivíduo, isto é , na sua relação com 

. a organização, na sua atitude e no discurso sobre sua vida no trabalho. Ao analisar o 

grau com que a carreira serve como princípio orientador em tomo do qual os 

indivíduos organizam suas vidas, estamos analisando, na realidade, o sentido que é 

atribuído à carreira, englobando aspectos que ultrapassam questões como status, 

direção, ritmo e extensão da carreira. Esse processo de atribuição de sentido está 

fortemente relacionado com o tipo de relação que se estabelece entre indivíduo e 

organização, à medida que a organização se constitui no principal referencial para 

suportar a identidade do indivíduo. 

UNIVERSO PESQUISADO: 

Foram selecionados pela área corporativa de Recursos Humanos sete 

executivos que se caracterizavam por apresentar trajetórias de "sucesso". É 

interessante observar que não houve definição prévia do que era considerado 

"sucesso" para o processo de seleção das pessoas a participarem de nossa pesquisa 

e naturalmente os sinais de sucesso, como apontado anteriormente neste 'trabalho, 

184inspimdos por ENRIQUEZ, E. "Imaginário social, recalcamento e ... p. 55. 
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traduziram-se por altos postos dentro da hierarquia, pois todos os participantes se 

encontram em posições de diretoria dentro do grupo. 

Dentro do grupo de executivos selecionados, deparamo-nos com uma rica 

diversidade de trajetórias individuais, o que foi importante para a obtenção de uma 

visão de como são desenvolvidas as carreiras em diferentes empresas do grupo e em 

diferentes áreas funcionais. Entretanto, essa diversidade não comprometeu a ~ 

possibilidade de enxergar a unidade existente em alguns aspectos de suas 

trajetórias, fato que nos ajuda a melhor compreender a organização. 

O universo pesquisado constitui-se de quatro mulheres e três homens. Alguns 

dos entrevistados representam, de certa forma, a história do grupo, pois tiveram a 

sua formação e carreira integralmente desenvolvidas dentro dessa organização; 

outros participantes com relativamente pouco "tempo de casa" representam os atuais 

esforços do grupo para modernizar a empresa, pois foram trazidos para o grupo 

justamente para suportar o atual processo de mudança da organização e, de certa 

maneira, desempenham um papel de agentes de mudança ("oxigenação da cultura 

tradicional de formação interna", expressão utilizada por um dos próprios entrevistas 

para justificar a sua contratação). 

COLETA DE DADOS: 

Os levantamentos se deram em forma de entrevistas semi-estruturadas, com 

a duração de uma hora a uma hora e meia, ressaltando-se que e pretendeu deixar o 

discurso o mais livre possível para expressão dos entrevistados sobre as próprias 

trajetórias. As questões orientadoras das entrevistas eram feitas de forma aberta; 

logo as diferentes interpretações para as mesmas perguntas já fornecem interessante 

material para nossa análise. 

Como resultado da transcrição dessas entrevistas - que foram gravadas -

obtivemos cerca de cem páginas, as quais serviram de base para a realização da 

nossa análise do discurso dos entrevistados. 

Procuramos identificar no discurso dos executivos qual a importância da 

carreira em suas vidas e em que medida que a possibilidade de desenvolver uma 
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carreira dentro da organização influi na sua relação com a organização (identificação, 

satisfação, nível de dedicação). 

O roteiro básico utilizado estruturou-se sobre os seguintes tópicos: 

descrição da trajetória profissional, desde o processo de fonnação; 

qual o sentido do trabalho; 

realização pessoal/profissional; 

obstáculos enfrentados; 

relação entre a vida pessoal e a vida profissional; 

o que é sucesso; 

o que é necessário para atingir o sucesso; 

o que é a nome da empresa para você; 

o que faria você sair da nome da empresa hoje. 

Como resultado da análise das entrevistas realizadas, apresentaremos 

trechos selecionados, os quais nos pareceram indicar aspectos importantes da 

subjetividade dos indivíduos relacionados às suas trajetórias, incluindo mesmo 

passagens que extrapolam o período relativo à pennanência na organização em 

estudo, uma vez que também estamos levando em consideração aspectos da história 

pessoal dos entrevistados que nos ajudam a compreender a atual relação com a 

organização no presente e mesmo as expectativas para o futuro, isto é, o processo 

de subjetivação da carreira e do trabalho. Após a apresentação das entrevistas em 

separado, buscaremos traçar à guisa de conclusão uma caracterização da 

organização revelada pela unidade e pelas diferenças encontradas nas trajetórias 

percorridas por nossos entrevistados. 

' 
\ 

' 
\ 
I 
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8.2. REVELANDO A ORGANIZAÇÃO 

"Achatei um caminho ou abritei um para mim." 

Aníbal 

Gostaríamos de destacar inicialmente que, apesar de a organização estar em 

franco processo de modernização e de as políticas de crescimento e 

desenvolvimento (onde a carreira se apresenta como um dos pilares fundamentais) 

constituírem um dos importantes elementos de tal plano, para efeito do nosso estudo 

deparamo-nos com outra realidade, em que inexistiam quaisquer orientações globais 

formalizadas. Ao estudar as trajetórias individuais de pessoas com carreiras 

consideradas de sucesso nessa organização, encontramos profissionais que 

trilharam seus caminhos em um ambiente organizacional onde não existiam políticas 

estruturadas para orientar seu desenvolvimento, o que prevaleceu foi um enfoque ad 

hoc, sendo que caso tratado de forma pontual e localizada pela organização. 

Entretanto, é importante ressaltar que, mesmo sem existirem políticas 

estruturadas para o gerenciamento de carreiras, é evidente a crença generalizada de 

que há espaço para o crescimento e para o desenvolvimento dentro da organização e 

de que a organização está efetivamente preocupada com o desenvolvimento das 

pessoas, pois delas depende para alcançar o seu sucesso. 

Para podermos proceder a esta análise de forma a resguardar nossos 

entrevistados e a empresa em questão, adotaremos siglas ao nos referirmos aos 

indivíduos, as quais, evidentemente, não têm correspondências alguma com seus 

nomes verdadeiros, e quando nos referirmos à empresa adotaremos a seguinte 

grafia: EMPRESA, em vez de seu nome real. 
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ENTREVISTA# 1 

SBI é jornalista de formação, tem 32 anos e está há cinco anos na EMPRESA. 

No início de sua carreira, passou por várias empresas do setor de comunicações 

atuando como jornalista, com funções de redator, repórter ou colaborador em 

editoriais. Teve uma rápida experiência com política, mas não se adaptou ao 

esquema e resolveu voltar para o jornalismo no setor privado. Paralelamente às suas 

atividades profissionais, cursava pós-graduação na área de comunicações, quando 

surgiu a oportunidade de cursar o MBA completo nos Estados Unidos. Nessa 

oportunidade descobriu na informática uma nova área de interesse. Durante o 

período no exterior, teve oportunidade de fazer estágios ocupando posições de 

assessoria. Ao término do curso, optou por trabalhar em uma empresa multinacional 

que lhe permitisse voltar para o Brasil, na qual trabalhou por dois anos, durante os 

quais recebeu as máximas promoções permitidas pelo sistema da empresa. 

Entretanto, acabou decidindo sair por se sentir frustrado em razão lentidão da 

carreira e por discordar dos métodos de trabalho do presidente da empresa na 

época. 

A entrada na EMPRESA foi resultado de uma iniciativa pessoal, quando foram 

listadas empresas na qual SBI gostaria de trabalhar e, a partir de então, buscar uma 

oportunidade. Da lista elaborada, a EMPRESA, era a primeira do setor pelo qual SBI 

mais se interessava - o setor de comunicações/veículos impressos. 

Ao ser questionado sobre o porquê de sua escolha, SBI respondeu da 

seguinte maneira: 

"A empresa tem um fascínio muito grande, por dois motivos muito 

grandes para quem está no mercado: o primeiro é que realmente os seus 

produtos são normalmente de primeira linha, essa busca da qualidade no 

resultado final dos produtos é muito clara, pelo menos para o mercado, 

não sei se para o leitor final é, mas para o mercado, para as pessoas que 

trabalham na área, isso é verdade~ ... e a obsessão com a qualidade da 

informação, com a qualidade fisica do produto, com a qualidade da forma 

de escrever, da forma de apresentar, é muito reconhecida. O segundo 

motivo é que a FMPRESA tem um reconhecimento no mercado pelo 

oferecimento de uma carreira, também de primeira linha com relação ao 

mercado de comunicações, que no geral são muito pouco 



profissionalizadas. A EMPRESA é a única que eu diria que tem 

efetivamente um alto nível de profissionalização." 
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Pela colocação de SBI, percebem-se dois aspectos importantes: o primeiro 

deles é com relação à imagem da empresa e o segundo, ao oferecimento da 

oportunidade de desenvolvimento de uma carrei.ra. O primeiro aspecto revela uma 

imagem de profissionalização e preocupação com qualidade, que se assemelha às 

características que compõem a auto-imagem de SBI, um profissional que se mostra 

bastante seguro quanto à sua competência em face de experiências anteriores bem-

sucedidas (tanto acadêmicas quanto profissionais). Esse fato está bastante claro nos 

relatos dos vários processos seletivos nos quais ele teve êxito. O processo de 

entrada na EMPRESA, no qual ocorreu uma escolha sua que precedeu o processo 

seletivo que o escolheu, parte de uma identificação com a imagem de qualidade e 

profissionalismo, o que de antemão favorece processo de idealização da 

organização, parece ser justamente o caso onde: "Não sentimos inclinação por algo 

porque consideramos que é bom; ao contrário, consideramos algo bom, porque 

sentimos inclinação por ele".Iss 

Quando da entrada na organização existiu uma confrontação entre a 

realidade e a imagem idealizada por quem estava distante, mas a EMPRESA 

consegue ter sua imagem resgatada, pois, apesar de tudo, "é a melhor'': 

"A empresa quando comparada com multinacionais que são 

extremamente estruturadas, ela é uma completa desorganização, mas 

quando comparada com outras empresas de comunicação é 

absolutamente mais organizada, mais profissional, com melhores 

possibilidades de crescimento." 

Nessa observação verificamos também a importância que assume a questão 

da possibilidade de ascensão na carreira e profissionalismo. A organização, ao 

oferecer possibilidades de crescimento e desenvolvimento, se diferencia das demais, 

o que constitui um fator fundamental não apenas para fixar os indivíduos na 

organização, mas inclusive para atraí-los. 

185SPINOZA, Benedictus de. "Ética", in: MOITA, F. C.P. "Organizações: ... ". RAE, vol. 31,jul./set. 1991. p. 8. 
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A organização se toma o local onde o indivíduo vai tentar realizar seus 

projetos e desejos. "De modo muito especial, a organização, nas sociedades 

contemporâneas, irá se colocar como o único lugar onde essa tentativa pode 

ocorrer". 186 

Essa preocupação com a carreira surgiu desde a sua entrada na organização, 

quando foram discutidas as limitações resultantes de uma posição de staff, que ele 

ocuparia, para o desenvolvimento de uma carreira no médio e longo prazos. 

SBI apotou como fator importante para uma carreira bem-sucedida, além da 

competência e da dedicação, a necessidade de estar em uma posição que tenha 

visibilidade para os círculos centrais de poder dentro da organização, sendo 

importante estar perto das fontes de poder, do que se conclui não ser apenas uma 

questão meritocrática: 

"É muito interessante porque dá uma capacidade de desenvolvimento 

muito forte .... É um misto de duas coisas, de ser competente, de realizar 

um trabalho, mas também de ter oportunidade de que esse trabalho seja 

visto e reconhecido por pessoas-chaves dentro da organização." 

A partir dessa colocação, também observada no discurso de outros 

entrevistados, percebemos como a imagem é importante, em determinados 

momentos mais do que o resultado em si. É necessário mostrar uma postura e um 

comportamento que denotem congruência com os objetivos e princípios da 

organização. A exposição é um elemento fundamental, além de significar o que 

objetivamente parece, isto é, a oportunidade de demonstrar a capacidade de 

realização, constitui-se no momento em que se reconhece o profissional como um 

elemento que compartilha os mesmos interesses da empresa, quando se extemaliza 

a convergência dos interesses pessoais com os interesses da organização, numa 

mesma base de valores, então esse processo de exposição permitiria alcançar um 

reconhecimento público da identificação mais profunda com a organização. 

A empresa oferece espaço para crescer, mas na percepção de SBI isso é 

mais teórico do que prático, pois, na realidade, não é uma possibilidade que se 

186MOTTA, F. C.P. "Organi7.ações: ... p. 8. 
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estenda a todos, são oportunidades efetivas somente a partir de um certo nível de 

contato. SBI acredita que poderia ter desenvolvido um trabalho tão bom ou melhor 

do que o que desenvolveu, mas se não tivesse tido anteriormente uma grande 

proximidade com a alta cúpula, talvez o seu trabalho não tivesse sido tão bem 

percebido pela organização. Apesar de sua atitude demonstrar uma postura bastante 

pró-ativa quanto ao seu desenvolvimento, o seu posicionamento crítico não endossa 

o credo extremamente voluntarista que deposita toda a responsabilidade pelo 

desenvolvimento no esforço pessoal do indivíduo. Fatores como rede de 

relacionamentos são apontados como importantes para contribuir com o processo de 

evolução. Esse discurso voltado para o crescimento e desenvolvimento dentro da 

empresa, que sempre existiu, e agora cada vez mais está sendo estruturado, na 

opinião de SBI, reflete uma idealização da empresa por parte da cúpula da 

organização. Na sua percepção o próprio presidente tem uma imagem idealizada da 

organização completamente afastada do que é a realidade operacional do grupo. 

A questão meritocrática é evocada num esforço legitimador da presença da 

família na gestão da empresa, sendo este fato colocado como um resultado da 

competência profissional. Essa tentativa de conciliar as relações pessoais com as 

questões racionais e objetivas de uma meritocracia, estão bem ao estilo brasileiro 

como nos indica Brisola, em seu estudo sobre a cultura brasileira e as organizações: 

"O processo de mobilidade vertical nas organizações no Brasil pode ser em parte 

meritocrático, no sentido de eficiência, produtividade, racionalidade, conhecimento 

das técnicas e esforço pessoal; mas sofre em maior ou menor grau, e de modos 

distintos de outras culturas, a influência das relações pessoais".l87 

A maioria das posições ocupadas por SBI dentro da EMPRESA (com exceção 

de uma, na qual não se adaptou), não existiam previamente, sendo posições com 

ampla liberdade de atuação com atividades pouco estruturadas e com possibilidades. 

de colocação de projetos de interesse pessoal: 

"todos os cargos foram criados para mim dentro de uma ótica que eu 

compus, que eu discuti." 

187 BRISOLA, Alberto Borges. Organizações e Culhtra Brasileira. São Paulo, EAESP/FGV,J993.p.71. 
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Como característica pessoal, SBI demonstra interesse pelo novo, por 

desafios, isso pode ser observado claramente em seu discurso em vários momentos, 

quando sente que a inovação, a · criação já foi realizada, as atividades de 

"manutenção" que se seguem não despertam mais o seu interesse, ele parte em 

busca de novos desafios, e novos espaços a serem conquistados, além disso ele se 

mostra pouco a vontade, chegando mesmo a rejeitar sistemas rígidos e estruturados, 

como na empresa superestruturada na qual trabalhou ,e também no cargo 

preexistente que ocupou e que tinha uma predominância de funções estruturadas e 

mais burocratizadas. "Esta necessidade de estar sempre mudando é algo que parece 

estar enraizado na noção de desenvolvimento e progresso, é como que a 

pennanência num mesmo posto levasse o indivíduo a um demasiado tédio, à 

desmotivação."188 Nesse caso observamos justamente o êxito da organização em 

proporcionar oportunidades que fossem ao encontro das características pessoais de 

SBI e de suas expectativas, as quais, em outras organizações, não havia encontrado 

ressonância. A carreira é percebida por SBI como uma oportunidade de crescimento, 

de ocupar espaço e de não se sentir limitado, logo o sucesso da organização reside 

justamente no fato de dar espaço para a expressão dos desejos pessoais. 

Quando questionado sobre a relação existente entre o trabalho e a vida 

pessoal, a resposta de SBI reflete uma postura conciliatória entre as duas instâncias 

em um primeiro momento: 

"eu consegui estabelecer um coisa que o meu trabalho e meu lazer se 

misturam um pouco ... eu tenho uma flexibilidade que me permite fazer o 

meu trabalho misturar com a minha vida pessoal ali, de uma forma 

agradável." 

Essa característica parece ser um dado cultural da nossa realidade pois: "a 

capacidade de conciliação do brasileiro se faz presente quando consegue aproximar 

a Casa da Rua. Isto é particulannente importante para o sucesso profissional. ( ... ) 

Pessoas bem-sucedidas nas organizações brasileiras são aquelas que conseguiram 

188·d . 64 1 em, op. c1t. p. . 
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juntar a casa com o trabalho, fazendo com que um domínio seja o prolongamento do 

outro". 189 

Entretanto, essa conciliação não ocorre sem conseqüências para a dimensão 

pessoal, conforme comprovam outros trechos da entrevista, em que SBI relata 

períodos onde se fez necessária uma grande dedicação, onde prevaleceu a idéia de 

que no decorrer de uma carreira existem fases que demandam um maior 

investimento, alguns autores chamam esse período de dores do crescimento 190: 

"No processo de trilhar uma carreira existem momentos que exigem 

grande dedicação, é um periodo de provação para ser aceito e 

reconhecido dentro da empresa, periodos onde é necessário mostrar seu 

trabalho, tem que soar sangue, são momentos de "turning point" na 

carreira, esses momentos destroem a vida pessoal, são fases muito 

destrutivas sob o ponto de vida pessoal, eu não sei se eu voltaria a fazer o 

que fiz durante os meus dois anos e meio na EMPRESA. Eu acho que eu 

nunca mais vou fazer isto, porque por mais necessário que seja, eu não 

gostaria de passar de novo, sob o ponto de vista pessoal pelo que eu 

passei naquela época, não que eu tivesse consciência disso na época, mas 

hoje eu tenho." 

Durante essa época que lhe exigiu uma grande dedicação, uma das 

conseqüências apontadas por SBI foi o processo de debilitação física ocorrido. SBI 

enfrentou problemas de gastrite, problemas dermatológicos, aumento de peso e um 

declínio de sua condição física que costumava estar sempre 25% acima da média de 

sua faixa populacional e como resultado desse processo apresentou índices 25% 

abaixo da média. Estudosi91 sobre o comportamento de executivos indicam que esse 

tipo de situação é muito comum entre os profissionais submetidos a altos níveis de 

pressão para o atendimento às exigências do superego à medida que a pressão 

interior aumenta, intensifica-se a utilização de mecanismos de defesa e o ego é 

colocado em constante estado de emergência, levando a um esgotamento dos seus 

recursos, o que é particularmente desgastante fisiologicamente, pois, a cada resposta 

psicológica ao stress, articula-se também uma resposta fisiológica. Os resultados 

189·d . 43 1 em., op. ctt. p. . 
190sA VIOLI, N. Carreira: manual do ... p. 12 . 
.191 LEVINSON, Harry. Emotional Helth: In tire World ofWork. ed.revis. Cambridge,Mass.: Levinson Institue, 

1980. 
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desse processo são os sintomas psicossomáticos, sendo o corpo literalmente 

danificado por seu próprio sistema nervoso e seus fluidos, ocasionando úlceras, 

hipertensão e outros fenômenos semelhantes. 

Apesar de mostrar-se satisfeito com o equilíbrio obtido entre vida profissional 

e vida pessoal no momento atual, percebemos de forma genérica que a vida pessoal 

de SBI se subordina à esfera profissional e mesmo hoje esse antagonismo não está 

afastado, ao constatar que uma das principais queixas é a dificuldade de afastar-se 

do trabalho: 

"A coisa mais complicada da minha vida é tirar férias aqui." 

Sobre esse aspecto revela-se uma outra faceta muito interessante da 

organização, que sofre uma espécie de contaminação da cultura "jornalística" em 

todos os departamentos inclusive nas áreas administrativas, cultura esta 

caracterizada por uma flexibilidade e tolerância bastante grandes com relação às 

regras, levando a uma espécie de desestruturação para alguns aspectos onde se 

sente que a organização deveria ter uma posição mais firme, como colocado por SBI: 

"aliás isso é um problema da EMPRESA, a EMPRESA não exige nada, 

ela recomenda" 

Essa colocação que expressa um desejo de firmeza de diretrizes e até mesmo 

interdição em algumas esferas, está na idéia apresentada por Calligaris sobre a · 

função paterna no Brasil, onde a função paterna parece singularmente. com uma 

função materna, pois o papel simbólico da figura paterna é aquela que limita e que 

coíbe, mas no Brasil ela presenteia com sua prodigalidade, e é nesse contexto que 

surge o pedido da interdição: "Quem quer encontrar um pai que o alivie deste 

angustiante circuito matemo-( ... )- terá que escolher como recurso um pai mesmo, 

que valha, como dizem os nossos vizinhos, pelos seus cojones e, finalmente, nos 

interdite algo." 192 

192 CALLIGARIS, Contardo. Helio Bra.vil:notas de um psicanalista europeu viajando ao Brasil. 2. ed. São Paulo 

:Escuta, 1992. p. 80. 
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No processo de idealização da EMPRESA, a figura do presidente se destaca, 

nos indicando como ainda é importante a figura paterna dentro desta organização. 

Na passagem que se segue nota-se claramente a influência da figura do líder da 

empresa no processo de moldador da cultura, através de sua visão da empresa. "Os 

primeiros líderes, ao desenvolver formas próprias para equacionar os problemas da 

organização, acabam por imprimir sua visão de mundo aos demais, e também a sua 

visão das funções que ela deva desempenhar. "193: 

"Eu adoro a EMPRESA conceitualmente. É o máximo! A EMPRESA para 

mim é o que eu aprendi com o F ... (presidente), porque eu tive a 

oportunidade de trabalhar com ele muito próximo durante dois anos e 

meio ... , e a imagem que ele faz da EMPRESA é uma imagem 

absolutamente deslumbrante, a idéia que ele tem, que ele quer implantar, 

que ele tem buscado e o que ele tem feito efetivamente na empresa eu 

acho deslumbrante, quer dizer, a idéia dele é ter uma empresa de 

comunicações em consonância com o que tem e o que existe de primeira 

linha no mundo, ... , é de montar uma empresa, um grupo de empresas na 

área de comunicações, que tenha uma presença forte no que tem mais 

moderno em termos desta área, quer dizer, nas áreas eletrônicas e 

desenvolvimento, quer dizer, ter um acompanhamento mundial do que há 

de desenvolvimento nesta área de comunicação e que a gente consiga ..... 

uma empresa voltada para desenvolvimento de recursos humanos que 

tenha as pessoas certas nos lugares certos e que tenha uma organização 

efetivamente profissional, é assim que eu vejo a EMPRESA, e é isso que 

eu gosto da empresa, e que dê espaço. É uma empresa gue teoricamente 

sempre dá espaco para as pessoas crescerem." 

Nessa descrição da empresa por SBI destacaram-se os aspectos de 

idealização da organização e da possibilidade de investir e de se apropriar dessa 

imagem à medida que ela dê espaço para crescer. Essa preocupação com o 

crescimento é visível em sua trajetória; ao gerenciar sua carreira há uma atuação de 

mapeamento dos caminhos que permitiriam uma carreira no médio-longo prazos, 

quando decidiu que queria sair das atividades de staff para entrar em uma atividade 

de linha. Sobre esse aspecto é algo comum entre os entrevistados a postura de 

193FLEURY, M. T. L. "Cultura organizacional e estratégias de mudanças: ... p. 5. 
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buscar o próprio espaço, e não achar que isso deve partir da organização - existe 

uma crença bastante forte de que a conquista de uma posição depende do indivíduo. 

O segundo aspecto que queremos analisar é a opção por ocupar uma posição de 

linha que lhe garantiria maiores perspectivas de desenvolvimento, conferindo-lhe, 

entre outras coisas, maior responsabilidade por resultados diretamente relacionados 

com sua atuação. Numa atividade de linha, existe a possibilidade mais concreta de 

objetivação da própria atuação em termos de resultados mensuráveis, o que permite 

ao próprio indivíduo reconhecer-se mais facilmente e também ser reconhecido. Dessa 

forma, ocupar uma posição em que são assumidas responsabilidades por resultados 

quantificáveis é também uma forma de participar mais ativamente do jogo pela busca 

do reconhecimento e pelo poder. 

SBI relatou uma experiência de muito sucesso vivida na empresa, 

confessando uma certa frustração por sua consecução ter sido fácil demais. Essa 

passagem indica um tipo específico de prazer, onde o "prazer está associado à 

identificação com o poder da organização, ( ... ), com o poder em dominar o seu 

trabalho, em vencer a si mesmo sem cessar. a ponto de chegar a gostar da 

dificuldade em si". 194 Nessa forma de prazer, o objeto de satisfação se dilui, os alvos 

e objetivos deixam de existir para dar lugar a "telas provisórias". Assim, quando SBI 

sente que o mais difícil já foi realizado, começa a sentir que falta espaço para atuar e 

sai em busca de novos desafios e novas conquistas. 

Pelo discurso de SBI, sobre sua ligação com a empresa, fica claro que a 

relação estabelecida com os líderes da organização mescla-se com a imagem da 

instituição; a perseguição do ideal para a obtenção do amor da mãe-organização e a 

angústia de perda do seu amor, do seu reconhecimento, ocorre ainda através da 

figura paterna encarnada pelos líderes. 

"Objetivamente, se eu perceber que a empresa não está me agradando, eu 

vou lá , vou cobrar, eu vou sair! Eu acredito nisso efetivamente! Mas 

quando eu penso na EMPRESA, sempre é uma coisa meio ... , tem uma 

carga emocional muito forte, eu nunca fiquei tanto tempo em uma 

empresa como fiquei na EMPRESA, cinco anos quase que estou aqui e 

194PAGES, M. et al. O Poder das ... p. 147-8. 



isso é um recorde, e acho que tem um pouco de tudo isso, quer dizer, eu 

já tive a oportunidade de ganhar mais dinheiro em outro lugares, eu já 

tive vários convites para sair, para trabalhar em lugares diferentes, coisas 

muito interessantes e eu nunca quis sair, acho que é uma combinação 

dessas duas coisas diferentes, pelo lado objetivo de ter tido espaço, de ter 

crescido, de estar fazendo muitas coisas diferentes, e pelo lado subjetivo 

- que é essa coisa de relação próxima com o que eu considero o cerne da 

EMPRESA, e quem tem a oportunidade de ter uma relação próxima com 

o que eu considero o cerne da EMPRESA, que é essa visão do 

F ... (presidente), essa visão do T ... (vice-presidente), acaba tendo uma 

relação muito passional com a EMPRESA e muito próxima e muito 

apaixonada, sabe... e de muita relação, e de muito envolvimento, até 

porque se você perceber o tipo de pessoas que ocupam o verdadeiro 

primeiríssimo escalão, você vai perceber que são pessoas extremamente 

emotivas, emocionantes e carismáticas ... " 

"São pessoas que te envolvem efetivamente na vida delas, no trabalho 

delas, nas coisas delas e, quando você vê, você já está naquele meio, é 

uma teia de carisma e envolvimento que você de repente está 

completamente preso naquilo, eu sinto isso, é muito claro para mim, em 

qualquer outro lugar que eu trabalhar é... esse tipo de envolvimento não 

vai existir se for uma empresa de uma outra área. . .. nas outras empresas 

que eu conheço o tipo de vinculo com a empresa é muito ... absolutamente 

objetivo de trabalho e remuneração. No caso da EMPRESA eu não 

acho ... tem esse terceiro fator, aí que é muito forte, que tem sido um fator 

de ... , que prende as pessoas na empresa por períodos muito longos ... eu ... 

isso também acho que é gerado em parte por um compromisso da 

empresa com os profissionais que trabalhavam aqui." 

"A EMPRESA nunca demitiu! Agora que foi inicializado um processá de 

profissionalização talvez esses laços se afrouxaram uma pouco, pois 

foram demitidas pessoas que tinham 25 anos de empresa, deu a indicação 

de uma intenção de profissionalização efetiva e de uma maior objetivação 

da relação empresa-empregado. Apesar de eu ser novo na empresa eu 

peguei um pouco desse clima pela minha proximidade com as pessoas da 

cúpula da empresa com que eu tenho um envolvimento muito grande. Eu 

dificilmente conseguiria sair da EMPRESA sem antes ter uma conversa 

emotiva com o próprio Dr. F ... (presidente) ou com o T .... (vice-

presidente), entendeu? Ou com o J...(vice-presidente). Seria assim ... dificil 

para mim, sufocante." 
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A relação que se estabelece com a empresa ultrapassa claramente a esfera 

econômico-financeira, característica marcante em todos os entrevistados. Tal fato 

está associado ao sentido do trabalho para esses indivíduos que esperam 

recompensas intrínsecas de suas atividades, sendo o trabalho fonte de identidade, o 

lugar onde busca-se alcançar a auto-realização e o desenvolvimento pessoal: 

"Eu tive muita felicidade na EMPRESA até hoje, então por isso estou 

aqui, eu continuo aqui porque eu gosto, já tive convite para ganhar mais 

dinheiro, e fiquei, ( ... )" 
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ENTREVISTA# 2 

EC iniciou seu contato com o trabalho desde cedo, por volta dos 14 anos, nos 

negócios da família. Essa experiência foi vivida de forma positiva, e EC desenvolveu 

o gosto pelo trabalho por este lhe proporcionar oportunidades, desde os 16 anos, de 

exercer uma série de atividades, que demandavam muita responsabilidade, tais como 

pagamento, admissão e demissão de pessoas e supervisão de funcionários. 

Durante os dois últimos anos da faculdade de Engenharia Química, EC 

trabalhava como funcionário em uma empresa e com seu salário conseguia custear 

seus estudos. Ao final do curso, o seu salário era quatro vezes maior que o valor da 

mensalidade de sua faculdade. O relato desse fato é sinal da importância que o 

trabalho assumiu em sua vida desde cedo como um meio de obter coisas fora do 

trabalho, além da peculiaridade do referencial apresentado para representar a 

importância que o trabalho tinha na época ter sido expresso em termos de "poder de 

compra" que sua atividade lhe conferia; então sabe-se que sua função era 

importante não pelo que lhe permitia executar, e sim por quanto valia no mercado. 

Ao término da faculdade resolveu, deixar a empresa onde trabalhava por ter-se 

sentido traído, fato que, segundo EC, ocasionou a ruptura de um relacionamento e 

que demonstra como é importante o aspecto confiança dentro de seu espectro de 

valores. 

EC é engenheiro de formação e está na EMPRESA há dezesseis anos. De 

forma anedótica nos relata a grande admiração que nutria pela empresa desde seu 

ingresso na organização: 

"Eu sempre brinco que quando eu era criança eu tinha dois sonhos: o 

primeiro era ser astronauta( ... ), e o segundo era trabalhar na EMPRESA" 

Sua carreira dentro da EMPRESA foi iniciada em atividades técnicas, afins 

com sua formação profissional de engenheiro químico. Nos primeiros meses não 

estava se adaptando por achar sua atividade pouco movimentada, mas, devido a 

mudanças ocorridas na organização que resultaram em um convite para mudar de 

área, surgiu para EC um universo completamente desconhecido, sendo esse 



momento um marco no desenvolvimento de sua carreira caracterizada por diversas 

mudanças. Essa descoberta se deu com muito entusiasmo e revelam uma grande 

satisfação obtida através do seu trabalho: 

"Eu fiz algumas coisas lindas." 

Pela trajetória de EC, que iniciou sua carreira em uma atividade 

iminentemente técnica, passou por diversas áreas e ao longo de seu 

desenvolvimento, galgou posições gerenciais, ocupando hoje uma função de diretoria 

totalmente afastada de sua formação inicial, percebe-se quão variadas e flexíveis são 

as oportunidades de desenvolvimento oferecidas pela EMPRESA. A organização 

permitiu uma mobilidade entre áreas e atividades diferentes que é fundamental para 

atender ao tipo de demanda das pessoas que ocupam posições-chaves. EC, hoje 

diretor de recursos humanos de uma das empresas do grupo, passou por várias 

áreas distintas e, quando pensa em termos de projeto, se coloca da seguinte forma: 

"Eu não quero viver o resto da minha vida em RH, eu já experimentei 

várias coisas, eu não vou ficar a vida inteira em RH, eu estou em RH por 

um tempo de dois anos, três anos, não sei, mas não vou passar dez anos 

em RH, eu vou experimentar alguma outra coisa, não sei o que, não parei 

para pensar ainda, tem áreas que me cativam, o marketing, ele me cativa 

muito; de repente é a próxima etapa, eu vou virar a minha bateria para o 

marketing, mas não vai parar com nada,( ... )" 

A organização em estudo apresenta como uma característica marcante o 

oferecimento de um panorama aparentemente ilimitado de possibilidades de 

desenvolvimento e crescimento para os indivíduos, o que toma o ambiente 

estimulante e permite um encontro entre o imaginário criativo e o contexto 

organizacional da realidade. 

Paralelamente à crença de muitas possibilidades de crescimento e 

desenvolvimento dentro da organização em questão, a sua efetivação na prática se 

dá de forma até certo ponto casual, quer dizer, sem uma atividade prévia de 

planejamento por parte da organização e tampouco por parte dos indivíduos. Esse 
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fato se aplica especialmente aos indivíduos que tiveram toda sua formação e 

desenvolvimento dentro da empresa, como nos conta EC: 

" .. eu fui acontecendo, as promoções, os cargos novos, etc ... foram 

acontecendo na minha vida, eu nunca planejei daqui a tantos anos ser isso 

( ••• ) 11 

"A empresa não fornece um plano de carreira, o que acontece é o cara ser 

um bom técnico, se dar bem e acaba se tomando gerente dentro de um 

funil normal da vida, mas não há nada escrito, definido, detalhado e tal." 

A contribuição da empresa para o desenvolvimento pessoal seria: 

"facilitando a tua formação, a tua informação, disponibiliza informações, 

ela arma um espaço suficiente para que, se você quiser crescer, crescer 

profissionalmente, em termos de carreira, de salário e etc. e tal, você tem 

como ir buscar isso, ela dá essa chance para você, a maioria das pessoas 

não percebe isso, elas ficam questionando que a empresa ou paga mal ou 

que não dá oportunidade, e a oportunidade eu acho que não é só a 

empresa que dá, voce também tem que buscar, ... Ficar só esperando a 

empresa abrir uma nova diretoria para me convidar para ir trabalhar lá, 

não vai acontecer nunca, ... Ela abre esse espaço, se você usou mal, isso é 

um problema seu, e se você percebe que o espaço está aberto ou não, as 

vezes nem a empresa percebeu aquele espaço, e você percebe, e você tem 

que expor a tua idéia, teu projeto,e ela abre alguns espaços que você tem 

que aproveitar." 

É fácil perceber que uma das crenças básicas que sustentam esse modelo de 

desenvolvimento dentro da organização é o voluntarismo, dessa forma, o sucesso do 

indivíduo está associado à sua vontade, ao seu interesse em desenvolver-se, ao seu 

empenho pessoal, à sua busca de espaço dentro da organização. O credo 

voluntarista reforça o valor do esforço pessoal e da responsabilidade de cada um em 

achar e buscar o seu espaço. EC afirma não ter dúvidas de que trabalha em uma 

empresa que tem espaço para as pessoas se desenvolverem: 

· "Se estiver disposto e quiser, você consegue!" 

Segundo ele o processo de formação dentro da EMPRESA se dá em primeiro 

lugar ao demonstrar interesse em aprender: 
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11 A EMPRESA investe nas pessoas, mas você tem que ir atrás. 11 

Além da atitude ativa do sujeito na construção de sua trajetória, duas outras 

características são apontadas como necessárias para se obter o sucesso profissional. 

Uma delas é a formação - e quando refere-se à formação, subentende-se o interesse 

em aprender, em estar informado, em conhecer o universo no qual devem ser 

desempenhadas suas atividades. Entretanto, esse processo de aprendizado não 

está relacionado com um processo de educação formal, muito pelo contrário, está 

muito mais associado com um processo, em certa medida autodidata, de formação 

não-estruturada, típico das pessoas que desenvolveram suas carreiras inteiras dentro 

dessa organização. O outro requisito para alcançar o sucesso consiste em gostar 

muito do que se faz. O "gostar'' do trabalho aparece com destaque especial: 

11
( ••• ) se você não gostar do que está fazendo, esquece, porque o sucesso 

está longe. Você vai sobreviver, vai ter tua recompensa material mas não 

vai ter sucesso. Talvez seja um grande blefe e a gente não perceba, mas 

isso, eu acho, é um fundamento. 11 

Algumas características pessoais de EC contribuem particularmente para a 

sua identificação com a EMPRESA e com uma atuação que é bem-vista dentro da 

cultura da organização. Uma delas é o que EC aponta como uma curiosidade natural 

diante das coisas, que sempre o impulsiona a ampliar a sua formação e informação, 

levando-o, por outro lado, naturalmente a uma maior exposição pessoal, permitindo 

que as pessoas o descubram. A exposição aparece no discurso de EC como algo 

importante e, de acordo com comentários tecidos anteriormente ao longo da 

entrevista de SBI, ela representa mais do que apenas a oportunidade de demonstrar 

conhecimentos e capacidade técnica; na verdade, é a forma de expressar uma 

identificação mais profunda com os objetivos e valores da organização. Sua 

curiosidade natural, seu interesse pelo novo, por descobrir e conhecer novas áreas, é 

também uma das características mais marcantes de nossos entrevistados, refletindo 

um dos credos básicos da organização, que se quer pioneira em sua área de 

atuação. Essa atitude explica também a postura básica de investimento nas pessoas 
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(ao menos como discurso da cúpula), pois isso faz parte do sucesso do negócio da 

empresa. 

Outra característica pessoal de EC que se adequa ao tipo de ambiente de 

trabalho extremamente dinâmico da empresa é a sua necessidade de se sentir 

produtivo e útil o tempo todo, inclusive nos momentos de lazer: 

"Eu gosto muito, eu gosto muito de fazer alguma coisa, não consigo ficar 

muito tempo parado." 

"A pior sensação é chegar no fim do dia e sentir que eu não fiz nada." 

A EMPRESA transmite uma imagem de força e poder, associada a valores 

sólidos - fator bastante marcante no discurso de EC, que, sem dúvida, impõe-se 

como condição básica para o estabelecimento de uma identificação com a 

organização: 

"Mas é verdade que a EMPRESA fora tem uma imagem muito forte, e 

ficou mais forte ainda com a sua participação nos últimos acontecimentos 

do país, onde a participação da empresa foi fundamental, ela transmite 

uma sensação de honestidade, de compromisso com a verdade, e a gente 

vive isso aqui! Isso é importante, você trabalha numa empresa que você 

sabe que está motivada a realizar alguma coisa em prol de uma sociedade, 

e ela não esconde nada, ela trabalha em cima de descobrir a verdade!" 

"( ... )teve um episódio recente em que ela começou um movimento que 

chegou ao impeachment e tirou um presidente, isso deu uma grande força 

para o grupo, de compromisso, de honestidade, e a gente vive isso, é uma 

realidade, a figura do F ... (presidente da empresa), então isso satisfaz a 

gente emocionalmente e pessoalmente, e faz com que você tenha vontade 

de acordar cedo e vir trabalhar." 

A filosofia desta empresa, estando calcada em valores como os acima 

descritos, fornece para seus empregados uma grande satisfação ideológica; a 

organização não funciona apenas como produtora de bens materiais, mas sim, e 

talvez muito mais, como difusora e promotora de valores. Tal postura promove uma 
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motivação mais profunda ligada ao tipo de atividade exercida pela empresa, que é o 

desejo de ser útil a uma coletividadet9s. 

Ao. analisar o relato de EC, identificamos múltiplos sentidos conferidos ao 

trabalho. O primeiro sentido que aparece é o instrumental, isto é, o trabalho como 

provedor de condições materiais que lhe garantam uma vida agradável fora do 

trabalho. O retomo financeiro é algo importante que toma viável uma série de 

prazeres da esfera pessoal, tais como viajar, comer bem, conhecer culturas 

diferentes, proporcionar segurança e conforto para a família, mas o aspecto 

financeiro não é o bastante e, sem dúvida, não é o mais importante para EC. O seu 

discurso em vários momentos é perpassado por uma grande dose de idealismo, e 

sua atenção está voltada para questões relativas à comunidade, ao desejo de ser útil 

para a sociedade, o que constitui uma característica bastante adequada ao tipo de 

crença básica da empresa e de seu ramo de atuação, sendo essa congruência entre 

os objetivos pessoais e a missão da empresa um grande propulsor para a 

concretização de um investimento pessoal na empresa e fonte de satisfação. Essa 

satisfação moral extraída de seu vínculo com a EMPRESA, favorece, com certeza, o 

processo de idealização e reforça a sua identificação com a organização. 

Outra função do trabalho para EC seria a de capacitar os indivíduos a 

manterem um status e o auto-respeito. O status e o poder advindos da inserção 

profissional são importantes para criar um campo de ação que permita ao indivíduo 

se realizar. 

Um terceiro papel desempenhado pelo trabalho seria o fato de ele ser fonte 

de identidade para o indivíduo, e, no caso de trajetórias tão diversificadas, como a de 

EC e dos demais profissionais formados pela empresa, a identidade não é com a 

profissão; é antes de tudo com a organização. Neste sentido a EMPRESA confere 

identidade e se toma fonte de enraizamento: 

"É bom trabalhar em empresa que é reconhecida, que é conhecida, é mais 

fácil você se apresentar, mas tem o perigo do sobrenome também... De 

repente eu sou o E. da EMPRESA. Eu fico imaginando o dia que eu for 

embora e for o E. da lojinha da esquina, como é que eu vou me sentir? 

195PAGES, M. et al. O Poder das ... p. 94-5. 



Mas eu vou me preocupar no dia que eu for embora, porque deve ser um 

problema para administrar, se eu for o E. da Siemens, ou da Petrobrás, 

talvez eu me satisfaça, porque aí eu mudei de sobrenome, por um 

sobrenome também forte e conhecido,( ... )" "É um sobrenome!" 

"Eu acho que a empresa é um sobrenome. Hoje você é a Maria Augusta 

da GV. Hoje você tem um sobrenome, amanhã você não vai ter. Acabou! 

E como é que faz para mudar de sobrenome?" 
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Nessa colocação de EC parece-nos bastante expressivo o papel que assume 

a empresa para a constituição da identidade individual. Quando a empresa é 

incorporada pelo indivíduo em função de seu nome, ela está lhe conferindo a 

identidade mais primordial que inicialmente é reservada a função paterna, "dois 

pedidos que podem se endereçar a função paterna: que me dê um nome o que me 

dê um pão".l96 Quando o nome de família não é mais a principal referência, e a 

empresa se toma o sobrenome, e a identidade que representa, ela se toma o 

fundamento abstrato da identidade de cada um197. Assim, a propriedade de nomear, 

prerrogativa daquele que dá identidade (figura paterna), que confere origem, é 

assumida pela organização. O indivíduo, pelo processo de nominaçãol98, algo 

peculiar da individuação em nossa sociedade ocidental, conjuga o particular e o 

geral, o seu prenome o individualiza e o sobrenome o contextualiza em seu mundo. 

Se seu sobrenome passa a ser a organização, isso denota que ela se transformou 

em sua principal fonte de enraizamento. 

196cALUGARIS, C .. Helio Brasil: notas de... .p .67. 
197PAGES, M. et ai. O Poder das ... p. 119. 
198 VELHO, G. lndividuali.vmo e Cult11ra: notas para uma antropologia da Sociedade Contemporânea. 3.ed. Rio 
de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. p. 25. 



97 

ENTREVISTA# 3 

TP, uma das executivas entrevistadas, desenvolveu praticamente toda a sua 

carreira dentro da EMPRESA, pois já está lá há 29 anos. Algumas características são 

muito marcantes em sua pessoa, apesar da voz doce e delicada, ela é bastante 

direta e, por vezes, até agressiva em sua forma de expressão. 

Começou a trabalhar por necessidade aos 17 anos de idade. Gostava muito 

de tudo que fosse relacionado à arte, mas sabia que precisava começar por coisas 

bem mais concretas, como a posição de secretária, por exemplo, pois sem nenhuma 

formação e sem dinheiro não havia outra maneira. Antes de seu ingresso na 

EMPRESA, aos 22 anos, TP passou por duas outras empresas da área de 

comunicações, na última delas já realizando atividades de atendimento a clientes. Ao 

entrar na EMPRESA, pleiteou uma função na área de redação e, mesmo sem ter sido 

aceita para essa atividade, acabou entrando como vendedora de publicidade, pois se 

predispunha a fazer qualquer outra coisa para poder trabalhar na EMPRESA. 

Foi ascendendo profissionalmente na área comercial e depois de dois anos já 

ocupava uma posição de gerência. Nessa época, o produto estava muito bem 

comercialmente e por iniciativa própria . ela apresentou uma proposta de melhoria 

editorial, o que lhe valeu uma promoção para a área de redação. Nesse momento, TP 

ingressou na carreira jornalística, de forma atípica, pois sem passar pelos estágios 

padrões dessa profissão (começar como repórter, passar a redator e posteriormente 

a editor), ingressou no fim da carreira, como editora. Seu processo de formação é 

tipicamente o de um autodidata: 

"Eu só tinha o curso ginasial, de repente fui jornalista de prática, do 

esquema do mundo, eu nunca estudei nada, eu falo uma porção de línguas 

hoje, mas eu sempre me formei sozinha na vida." 

O primeiro sentido que o trabalho assume para TP é o instrumental, isto é, 

através do trabalho ela busca ter uma independência econômica: 

"Para mim o trabalho significa antes de tudo independência, em todos os 

sentidos, econômico. Eu fui trabalhar para ter independência econômica, 

eu precisava ganhar dinheiro .... era uma necessidade trabalhar!" 



"Eu era de uma família humilde, então era uma necessidade o trabalho. 

Mas para mim, mais do que necessidade, ele se transformou num meio de 

independência, então eu trabalhei a minha vida toda e eu penso que o que 

é mais importante na vida para mim são as relações humanas, afetivas, e 

eu, para mim, eu ter podido trabalhar, ganhar meu dinheiro, ser eu 

mesma, fez com que eu estabelecesse as relações afetivas com as pessoas 

pelas relações e não por interesses econômicos, ou necessidade, ou nada 

disso, quer dizer, quando eu me relacionei com qualquer pessoa na minha 

vida, seja afetivamente ou amorosamente, com filhos, com quer que for, 

com amigos, sempre foi porque eu queria me relacionar." 

"Essa independência foi muito importante para mim, a independência de 

opinião, a independência de ação, de não me sentir presa, eu não gosto de 

me sentir presa, eu acho que o trabalho me dá essa possibilidade de ser 

independente, de ter liberdade, que é a coisa mais importante para mim." 
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Apesar de sua motivação básica para trabalhar estar, ao menos no início de 

sua carreira, associada à motivação extrínseca, isto é, aos retornos financeiros, sua 

carreira é marcada por uma relação de grande satisfação diante de suas realizações: 

"eu fiz as coisas que eu queria." 

"na minha carreira, eu fiz as coisas que eu gostava de fazer, e eu tive a 

oportunidade de poder escolher e de dirigir isso." 

"eu gosto das coisas que eu fiz, tem uma alegria com as coisas que eu fiz, 

eu tenho muito orgulho de coisas que eu fiz (descreve realizações), eu 

acho que teve um papel de ajuda para muita gente, para as mulheres." 

"eu gosto do que estou fazendo e ainda me vejo fazendo muitas outras 

coisas." 

"( ... )eu não posso imaginar a vida sem trabalho. Eu acho que trabalho .é 

parte da existência." 

Em uma dessas passagens, TP revela também a satisfação ideológica que o 

seu trabalho lhe proporcionou, uma vez que acredita ter podido contribuir com a 

coletividade, especificamente com as mulheres. Além da satisfação ideológica, há 

ainda a grande identificação com os produtos da empresa. 
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Nota-se que, ao relatar sua experiência profissional, muito de sua satisfação 

provém da oportunidade de trabalhar com o que gosta e com os espaços que 

permitiram uma atuação de conjugação de interesses pessoais, dentro do contexto 

bastante receptivo da organização. 

Um dos aspectos em que a organização mais contribui para seu 

desenvolvimento e crescimento foi proporcionar formação, através de oportunidades 

de ter acesso à informação, contatos com pessoas que lhe ensinaram muito, e 

experiências no exterior, de uma maneira geral a organização guarda uma certa 

imagem de "escola": 

"Então eu acho que é trabalhando, exercendo o meu trabalho eu fui 

submetida a um treinamento não formal que me ajudou demais, eu ganhei 

conhecimento através da empresa, os conhecimentos que a empresa me 

proporcionou são preciosos. Eu acho que foi fundamental o que ela me 

deu." 

Faz parte da cultura da empresa formar pessoas, TP não vê o seu caso como 

uma exceção: 

"eu acho que é da cultura da empresa, é natural da empresa, ... uma 

empresa que trabalha com comunicação e informação, ... a pessoa precisa 

crescer. É a própria natureza da empresa, acho que é da postura dela, não 

é muito formal. Há uma preocupação hoje maior de formalizar isso ... , mas 

eu diria que mesmo antes de haver uma formalização isso fazia parte da 

empresa, do jeito da empresa ser." 

A empresa tem a característica de ser pioneira e este aspecto é 

particularmente acentuado em TP, pois sua história é marcada pela inovação e 

abertura de novas frentes de trabalho, isso sendo fonte de grande satisfação: 

"eu gosto sempre de fazer algo que não foi feito, que tem que descobrir, 

eu gosto da idéia de enfrentar uma coisa nova, de desenvolver." 

TP apresenta como as molas propulsoras de seu sucesso: a necessidade 

pessoal de desenvolver-se, inclinação pessoal para a evolução contínua e alguns 

talentos naturais: 



"no meu caso o que eu acho que funcionou, foi: primeiro a necessidade, 

eu acho que a necessidade é fundamental! (seja ela de dinheiro, de 

afirmação, enfim, se você tem necessidade de trabalhar, de crescer no seu 

trabalho, ... ).Segundo, precisa haver um certo "drive", um certo impulso; 

eu sou uma pessoa de forte impulso de ir para frente, de buscar as coisas, 

eu sou muito agressiva, em todos os sentidos, então eu acho que me 

ajuda." 

"Eu tenho algumas tendências para escrever, para a arte, eu sou muito 

curiosa. Então eu tenho esses talentos, digamos naturias, depois o 

impulso e a necessidade." 
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Quando fala sobre sucesso, chega a lamentar a concepção prevalente de 

sucesso na maioria das empresas: 

"( ... )o sucesso na maioria das empresas é você chegar a altos postos, eu 

gostaria que fosse diferente, ( ... ), mas o sucesso está diretamente 

relacionado com o nível hierárquico que você tem, ( ... )" 

A constatação de seu sucesso, que TP faz questão de colocar entre aspas, 

não se deve apenas pelo elevado nível hierárquico de sua posição; é também fruto 

de realizações concretas ao longo de sua carreira, sendo tais realizações, por assim 

dizer, legitimadoras da crença de um "sucesso real": 

"( ... ) então eu diria que eu tenho sucesso porque eu tenho um nível 

hierárquico alto e no meu caso eu tenho sucesso porque eu tenho algumas 

realizações concretas que são atribuídas ao meu trabalho, que eu acho 

que contribui com o meu 'sucesso' . " 

A opção por participar do jogo do poder é vista como necessária para ter 

condições de realizar o seu trabalho: 

"( ... )eu sou uma executiva, mas antes de ser executiva eu gosto de fazer 

as coisas, então eu tenho um conflito; mas eu fazendo as coisas eu ganho 

menos, eu fico submetida às diretorias, aos organogramas, e eu acho um 

saco! Então, melhor subir!" 

É possível depreender, portanto, que a necessidade de ascender dentro da 

hierarquia é também uma necessidade ligada à criação de condições para realizar o 

seu trabalho com maior liberdade. Nesse processo de subida dentro da organização, 
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prevaleceu o credo voluntarista, pois a organização contribuiu com o seu 

desenvolvimento ao oferecer um grande universo de possibilidades a serem 

exploradas; cabe, entretanto, a cada um buscar o seu espaço. 

Devido ao grande tempo que está na EMPRESA, a sua relação é de bastante 

proximidade e familiaridade, mas, segundo TP, houve um processo de 

amadurecimento de sua parte que atenuou a carga emocionar que a vinculava com a 

empresa: 

"Depois de tantos anos, a empresa é um ambiente muito familiar, mas em 

outros tempos a EMPRESA representou uma coisa emocionalmente 

muito importante para mim, assim: o meu porto seguro, meu pai, minha 

mãe, entendeu? O lugar onde eu depositava minha segurança, hoje não é 

mais assim. Não porque a EMPRESA mudou, mas porque eu mudei, eu 

aprendi que as empresas não são isto, então eu não conto mais com a 

empresa nisso. Hoje a EMPRESA é para mim um lugar que me dá 

oportunidade de poder trabalhar, ganhar dinheiro, e eu dou em troca o 

máximo da minha capacidade, ou seja, ela representa para mim um meio 

de trabalhar. Eu não tenho uma carga emocional tão grande mais como eu 

já tive." 

Segundo uma pesquisa realizada por Bellel99, a forma de as executivas 

posicionarem-se ante os eixos carreira e vida pessoal parece apresentar uma 

característica conciliatória, isto é, essas mulheres que alcançaram determinado nível 

hierárquico parecem buscar um meio de encontrar o equilíbrio entre essas duas 

dimensões, ao contrário do que estudos tradicionais poderiam apontar no sentido de 

ser necessário, a partir de um momento, que se fizesse uma opção por parte das 

executivas, ou no sentido de suas carreiras, em detrimento de sua vida pessoal, ou 

no sentido de privilegiar o equilíbrio de sua vida pessoal e familiar no lugar de sua 

atividade profissional. A forma de buscar um equilíbrio entre esses dois pólos de 

investimento foi agrupada em cinco modelos distintos, onde diferentes estratégias 

são adotadas para estudar a interação dessas duas dimensões, vistas muitas vezes 

como irreconciliáveis por força da tradição. 

199BELLE, François. "Executivas: quais as diferenças na diferença?" .in: CHANLA T, J.C.( coord. ).O Individuo na 
Organização: Dimensões Esquecidas. vol ll. São Paulo : Atlas, 1994. p. 219. 

BIBLIOTECA KARL A. BOEDECKER 
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TP tem uma postura predominantemente caracterizada pelo modelo 

denominado mulher da organização. Nesse modelo, a executiva busca influenciar 

os acontecimentos a seu favor através da busca permanente de oportunidades, "ela 

se apresenta como dona de sua trajetória profissional e de objeto ela transforma-se 

em sujeito"200: 

"Aqui dentro eu sempre busquei o meu espaço. Sempre, sempre, e às 

vezes, até de maneira bem contundente!" 

A sua trajetória de sucesso profissional é marcada pela luta pelo seu espaço 

em um mundo masculino,"enquanto representante privilegiada da diferença, a mulher 

coloca o homem em situação de perigo".2°t Como nos relata TP, as maiores 

dificuldades e obstáculos enfrentados em sua carreira, originaram-se do fato de ela 

ser mulher, isto é, de ser o elemento diferente no mundo masculino. 

"Eu acho que ser mulher sempre foi um obstáculo para mim, e até hoje o 

é, eu acho que as empresas são dirigidas na maioria por homens ainda 

hoje, imagine então há trinta anos atrás, a mulher num cargo executivo 

era um ser extraterrestre. Como pessoa estranha ao ambiente, eu acho 

que eu nunca fui compreendida devidamente, quer dizer todas as minhas 

reações eram esquisitas, porque eram diferentes." 

"Eu choro, fico nervosa, agora aprendi: não choro mais, não fico nervosa, 

porque a essa altura da minha vida eu tenho controle sobre as minhas . 

emoções, mais maturidade. Mas ao longo da minha carreira, eu tinha 

essas coisas que toda mulher tem, normal. Tive três filhos, fiquei grávida, 

amamentei, cuidei das crianças e trabalhava, ficava mais irritada do que 

um homem que trabalhava e a esposa cuidava das crianças para ele." 

"Foi muito dificil na fase que eles eram pequenos. Eu acho que nada na 

minha vida foi mais dificil que isso. Eu achei dificílimo lidar com a divisão 

do lado emocional, maternal, que queria ficar com a criança, e meu lado 

profissional de trabalhar, a exaustão de ter que ter todos aqueles cuidados 

com as crianças e chegar na hora certa para reunião. Agora se atrapalhou 

a minha carreira? Não, eu confesso que a minha carreira andou, ela foi 

crescente, apesar do casamento, dos filhos e do divórcio. Evidentemente 

200 idem, op. cit. p. 223. 
201 idem, op. cit. p. 203. 



que isso exigiu de mim um esforço muito grande para que essa carreira se 

mantivesse dessa maneira. Eu não achava que tinha muito sentido em 

desequilibrar, se eu pudesse ter parado por alguns anos para cuidar dos 

meus filhos, para depois voltar para o trabalho, eu teria gostado de fazer 

isso. Eu não via essa possibilidade, porque quando eu tive a minha 

primeira filha eu já tinha 33 anos, eu já tinha uma carreira feita e 

abandoná-la significaria ter que retomar tudo depois, e eu não sei como 

eu conseguiria isto e eu não queria perder a minha independência." 
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No início de sua carreira houve um grande investimento pessoal em sua vida 

profissional; a sua intensa dedicação ao trabalho era uma opção, mas depois do 

nascimento de seus filhos foi necessária uma adaptação ao seu modo de vida para 

obter o equilíbrio entre essas duas esferas: 

"Quando eu era mocinha, não tinha filhos, trabalhava muito, e a 

EMPRESA era tudo, era minha família." 

"( ... ) eu trabalhava muito porque eu queria trabalhar muito, porque eu 

não trabalhava se eu não quisesse trabalhar muito. Aí depois que as 

crianças nasceram eu não tinha mais essa escolha." 

"Desde que eu tive filhos eu aprendi a equilibrar e ponto final, não tinha 

saída." 
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ENTREVISTA# 4 

JBS é psicóloga. Quando se formou, achava que a prática nobre de sua 

profissão se dava somente no domínio dos consultórios, considerando os trabalhos 

desenvolvidos dentro das organizações superficiais e menores. Pela necessidade de 

realizar um estágio, acabou tomando contato com o mundo empresarial e se 

surpreendeu com o tipo de atividade que, afinal, conhecendo na prática, não lhe 

pareceram tão desvalorizantes e sem substância. Passou por algumas empresas, 

inicialmente dedicando-se à atividade de Seleção, mas foi na área de Treinamento 

que realmente conseguiu se encontrar: 

"Em treinamento que eu encontrei a minha real vocação, porque achei 

que era uma área onde eu tinha possibilidade não só de me desenvolver 

pessoalmente como de ajudar as outras pessoas a se desenvolverem e foi 

aí que o meu conflito entre a desvalorização e a nobreza da clínica cessou 

completamente, há um espaço dentro das organizações onde a gente 

pode ajudar as pessoas a se desenvolverem e, a partir dessa descoberta, 

eu fiquei absolutamente inteira no meu trabalho e acreditando." 

JBS faz parte dos profissionais que estão há relativamente pouco tempo na 

empresa e participa do grupo de agentes de mudança e renovação da organização. 

Sua atividade está ligada à área de desenvolvimento e treinamento, que lhe 

proporciona grande prazer: 

"Eu tenho um imenso prazer com o que faço, eu gosto e acredito no que 

eu faço, e isso é uma coisa muito dificil, e talvez esse seja um dos fatores 

que diferenciam as carreiras de sucesso das carreiras que não tem muito, é 

assim, você tem um emprego, não tem uma profissão, eu tenho de fato 

coração e cabeça juntos, e eu acho que eu tenho uma profissão e não um 

emprego." 

"O que eu considero o calcanhar de Aquiles para mim é a identificação 

que eu tenho com o que eu faço, as pessoas acham que eu sou mais jovem 

do que eu sou na verdade, eu me identifico demais com essa questão de 

desenvolvimento." 

"Eu venho para cá absolutamente satisfeita e sempre achando que eu 

posso contribuir mais, atenta ao que está acontecendo no mundo e atenta 

às necessidades desta casa." 
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A identificação com o seu trabalho não se atém apenas à identificação 

profissional: a organização, por várias razões, também lhe proporciona grande 

satisfação. Como a satisfação moral e ideológica, que é um aspecto muito marcante 

na organização em estudo. Mesmo os profissionais que estão em atividades de 

apoio, e não de linha, como é o caso de JBS, apresentam grande identificação com 

os produtos da empresa: 

"O produto que a EMPRESA produz está na minha vida, na vida de todo 

mundo que nos cerca, e isso é muito gratificante. Muito! E muito 

desafiador também, porque a EMPRESA tem pessoas extremamente 

inteligentes, críticas. E ela é uma cultura ( ... ), uma cultura que seduz 

demais. A visibilidade que a EMPRESA tem no mercado é demais, e a 

imagem que a EMPRESA tem de seus funcionários, ela é muito boa, as 

pessoas gostam muito de trabalhar aqui, falam mal, mas adoram trabalhar 

aqui, porque tem muito espaço para fazer coisas, porque tem muita 

visibilidade, possibilidade de crescimento, porque a imagem em relação 

aos profissionais da EMPRESA é muito boa." 

"A imagem que a EMPRESA tem através de seus produtos no mercado é 

excepcionalmente boa, então trabalhar na EMPRESA é muito mais 

desafiador do que qualquer outro desses contextos." 

"A EMPRESA dá uma identidade diferente,... uma empresa que tem 

valores éticos como a EMPRESA tem, de independência, não há como 

não ter orgulho, a gente se sente com muito orgulho" 

"A gente sente muito orgulho porque a gente sabe que a EMPRESA 

ajudou a construir a trajetória de saída do Collor ( ... ), então isso dá muita 

satisfação." 

"A EMPRESA é muito especial e eu acho que um dos motivos da minha 

satisfação se deve evidentemente à identificação que eu tenho com o 

produto, com os valores dessa organização, com a cultura e com os 

profissionais que fazem a EMPRESA; trabalhar em uma empresa de 

comunicação é muito diferente, essa empresa é formadora de opinião, ela 

contribui para o fortalecimento de instituições democráticas, ela tem 

produtos absolutamente interessantes, trabalhar com cultura, com 



infonnação, com entretenimento e lazer é muito diferente de trabalhar 

com eletrônica, com sabonete, com qualquer outro produto." 
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A EMPRESA tem uma tradição de manter seus funcionários por muito tempo 

dentro da organização. Muitos deles desenvolveram a toda sua carreira na empresa 

e, na percepção de JBS, isso se deve ao grande espaço oferecido para os 

indivíduos, espaço de expressão, espaço para afetividade, as pessoas se dão bem, 

as pessoas se gostam, as relações são informais na EMPRESA, apesar de sua 

hierarquização, mas há um espaço muito grande para as pessoas realizarem o seu 

trabalho, para realizarem seus projetos pessoais. A EMPRESA está muito longe das 

práticas competitivas das multinacionais, com seus modelos avançados de gestão, 

que são superplanejados e estruturados, onde prevalecem aspectos como a 

competência, a produtividade, a orientação para resultado, em um ambiente de muita 

competição, com a contrapartida de um salário mais competitivo. Outro fator que sem 

dúvida contribui para a fixaçãó das pessoas na organização, principalmente nas 

atividades "técnicas" (ex.: radialista, editorial, etc.) é a falta de opção no mercado de 

trabalho, pois em sua área ela é a melhor opção, a mais profissionalizada, a líder de 

mercado, sem concorrência efetiva para onde poderia migrar a mão-de-obra. 
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ENTREVISTA# 5 

KB, desde sua infância, tem uma relação profunda com o escrever, o que ela 

acredita estar enraizado em seu ambiente familiar, permeado por atividades literárias 

de seu pai, que era poeta, e pela figura matema que, apesar do pouco estudo, 

manifestava um dom para a escrita, tendo produzido um conjunto de cartas que 

tocam KB pela sua beleza. Dessa forma, constituiu-se um imaginário povoado por 

textos e por necessidade de comunicação com o ser humano. KB está há mais de 20 

anos na EMPRESA e tem uma relação com seu trabalho marcada por prazer e 

realização, que descreve de forma empolgada, mas às vezes o seu discurso assume 

outra tonalidade quando fala da vida pessoal; mesmo sem transmitir mágoas, a 

narrativa perde o brilho e a vivacidade tão marcantes em sua fala sobre o trabalho. 

A sua carreira se desenvolveu sem planejamento, tendo sido marcada por 

oportunidades que foram aproveitadas e que delinearam seu caminho. Escolheu 

estudar História, disciplina pela qual tinha grande fascínio (em suas palavras "era a 

sua grande paixão"), entretanto, acabou por desistir de cursar a faculdade, devido à 

sua inserção, de certa forma incidental, no mercado de trabalho como modelo 

fotográfico: 

"( ... ) aí começa a ganhar dinheiro e fica mais dificil, né, acabei não 

estudando mais, não fazendo faculdade." 

Trabalhou como modelo pela EMPRESA durante cerca de quatro anos, 

passando por todas as suas revistas, conhecendo muitas pessoas e fazendo muitos 

amigos. Essa fase, vivida de maneira intensa e que lhe traz boas recordações, foi 

interrompida em virtude de seu casamento, pois seu marido não concordava com sua 

atividade de modelo. Dois anos depois, conseguiu ingressar na EMPRESA como 

assistente de produção de moda, onde começou a estabelecer a sua relação com a 

atividade jornalística a partir da qual construiu sua carreira. Essa atividade ligada ao 

jomalismo, especialmente ligado à moda, à beleza e aos serviços, sempre exerceu 

grande fascínio sobre KB. Destaca-se em seu caso o encontro bem-sucedido de seu 

imaginário com a situação real produzida pela situação de trabalho, da mesma forma 

que o encontro entre os registros diacrônico e sincrônico, que tomam suas atividades 
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no trabalho altamente significativas e centrais em sua vida. À medida que KB nos 

conta sua história e reconstitui algumas passagens peculiares, permitindo-nos 

partilhar sua memória e seu projetos pessoais, ela mostra sua forma de ser e revela 
• 

sua personalidade, aspectos que vão se mesclando de tal forma com a realidade 

objetiva e contextual produzida pela organização que se toma difícil delinear limites 

entre as esferas pessoal e profissional. A ressonância simbólica enquanto articulação 

bem-sucedida da subjetividade com o contexto organizacional, na trajetória de KB, 

sem dúvida se mostra como um dispositivo canalizador de processos psíquicos para 

realizações que favorecem a produção. 

A identificação de KB com a organização se dá em diversos aspectos. A 

imagem de poder e de integridade da organização é, certamente, uma das fontes de 

identificação. Através da identificação com as qualidades da organização o indivíduo 

acaba por incorporar essas qualidades em sua própria imagem. 

"O que você tem que falar para três milhões de mulheres por mês, eu 

acho que eu acredito nessa minha capacidade, acho não, eu acredito, 

nessa minha possibilidade de dizer isso aqui não é, isso sim, isso não." 

"essa coisa de lidar com o ser humano, no meu trabalho você lida muito, 

( ... ) é emoção direto, e é uma responsabilidade! Eu gosto dessa grande 

responsabilidade, não é pequena não!" 

A identificação se dá também com os valores da organização: 

"( ... ) a integridade desta empresa, é fundamental para quem faz 

jornalismo" 

"uma vez nós tivemos um consultor aqui e ele falava que nunca tinha 

visto valores como da EMPRESA, a imagem para os seus funcionário é 

essa coisa da integridade mesmo, desde o Sr. L. .. , o fundador, a 

EMPRESA sempre teve atitudes muito corretas, em relação à vida 

exterior dela, em relação aos seus funcionários, a empresa como um todo, 

sempre teve uma postura muito correta, isso é legal( ... )" 

Ao mesmo tempo que a organização reflete a imagem de poder e primazia, 

gerando grande fonte de satisfação, isso é vivido de forma ambígua, constituindo-se 
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também em fonte de angústia, principalmente para alguém como KB, que tem em 

seu trabalho a principal fonte de prazer, não podendo imaginar-se sem o seu 

trabalho. Essa situação de dependência pode gerar uma angústia persecutória, 

desencadeando um processo de racionalização no sentido de reforçar os aspectos 

positivos da organização e minimizar ou mesmo desconsiderar os pontos negativos, 

efetivando-se um processo de idealização da organização. 

"Os valores da EMPRESA, eu acho que a primeira coisa é a credibilidade, 

a integridade, nesta área de comunicação, não tem outra empresa! E isso 

não é bom para a gente. Eu acho, eu acho que eu gostaria que tivesse um 

mercado maior ... Bom, tem outras empresas que também fazem um bom 

trabalho, sem dúvida, não é isso, mas a EMPRESA é a líder de mercado, e 

tem uma integridade, que vem desde a sua fundação." 

A identificação com a organização, que se apresenta como imortal, é 

interpretada por alguns autores como a negação da morte. "A duração da ordem 

social é um mito tão antigo quanto a humanidade e permite ao homem encontrar paz 

na inevitabilidade de sua própria morte, quanto negá-la".202 

"Eu acho que a história que a EMPRESA tem, ela vai levar para frente. 

Essa história de integridade, da felicidade de seus funcionários." 

"( ... )tudo isso que está acontecendo, tinha que acontecer, senão não tem 

jeito acaba a EMPRESA." 

O mito da imortalidade da empresa é especialmente evocado em épocas de 

crise ou de grandes mudanças, quando a empresa, para sobreviver, é levada a 

demitir empregados. 

"A EMPRESA te dá autonomia! É muito legal! Isso te enche de mais 

responsabilidade ainda!" 

"( ... )é uma empresa em que eu tenho o maior orgulho de trabalhar." 

O credo voluntarista orientador do comportamento esperado no processo de 

desenvolvimento também faz parte do discurso de KB: 

202cAMPBELL,Joseph.{l973) In: SIEVERS, B. "Além do Sucedâneo da ... p. 114. 



"Eu acho que tem coisas que a empresa tem que te dar, outras você tem 

que fazer, eu não tenho a menor dúvida disso." 

"Eu acho que a gente tem que fazer, a gente não pode esperar a empresa 

ser o pai e dar para a gente,( ... )" 

"Eu acho que tem as duas coisas, tem a oportunidade, e eu acho que a 

gente tem que ir atrás também." 

"Essa coisa de oportunidade aparece às vezes, às vezes não, mas você 

também tem que ir atrás, você tem que lutar por isso, não adianta ficar 

esperando cair do céu, e quando eu digo ir atrás, ... , acho que é 

mostrando, é realizando, é indo para frente, é batalhando no seu dia-a

dia." 

O trabalho é fonte de prazer e ocupa um papel central em sua vida: 

"O trabalho é um grande prazer para mim." 

"( ... )se você perguntar para mim se eu sou workaholic, eu acho que até 

sou um pouco ... , mas sem nenhum sofrimento, eu sempre gostei muito." 

"Existem duas coisas para que o ser humano nasce, é para o trabalhar, 

para realizar um trabalho, e depois o amor." 

"Não é que o trabalho seja mais importante que o amor, não é isso, não é 

o trabalho remunerado, a criação, seja homem ou mulher, a criação é uma 

coisa ( ... ), o trabalho é saber que isso aí fui eu que fiz, entendeu? É do ser 

humano isso! Ele tem que realizar." 
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No discurso acima percebe-se claramente uma subordinação da vida pessoal 

à esfera profissional. 

No trecho que se segue aparece claramente como as organizações se tomam 

soberanamente o lugar do imaginário, onde os indivíduos se defrontam com a 

questão da busca da identidade, que é alcançada à medida que somos reconhecidos 

pelo outro. A procura de símbolos de reconhecimento é, na realidade, uma busca de 
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indicações concretas de que outros lhe dedicarão estima, e reflete essencialmente a 

necessidade de amor e afeição2oJ. 

"Por isso que eu acho que uma·· dona de casa, ( ... ) eu tenho horror a 

patrulhar quem não trabalha, num precisa trabalhar nem nada, mas a gente 

tem provas, provas quer dizer milhões de cartas, milhões de mulheres que 

nunca trabalharam, que não trabalham e são muito infelizes, porque falta, 

fica faltando a realização, porque fica faltando a realização, porque você 

criar filhos, eles vão ... , você sabe que criou, cuidar de uma casa tudo isso, 

<;>u fazer comida, você tem muito pouca recompensa, ( ... )ninguém te dá 

parabéns por isso, acham que é sua obrigação." 

A satisfação moral e ideológica proporcionada pelo trabalho leva KB a 

destacar a nobreza do trabalho, desvinculando-o de seu componente econômico e 

favorecendo a constituição de uma auto-imagem positiva congruente com o seu 

conjunto de valores pessoais: 

" Então eu acho que o trabalho é uma realização do ser humano, e eu não 

estou falando de trabalho remunerado, o trabalho é você criar uma coisa, 

é você ter alguma coisa de concreto que é sua, que você fez, ou que você 

participou." 

Na passagem acima, além da dignificação do trabalho, observa-se como o 

trabalho, ao produzir "coisas" concretas, permite que o indivíduo se tome visível para 

si mesmo, sendo também fonte de identidade nesse sentido. 

A seguir vemos como em determinados momentos emergem contradições 

entre a satisfação proveniente do trabalho e a esfera da vida pessoal, que ficou 

relegada a um segundo plano: 

"Daqui para frente eu tenho que pensar mais na minha vida pessoal, nas 

várias vidas que a gente tem, porque eu sempre fui muito envolvida com 

o meu trabalho, muito! Trabalhar para mim é um grande barato!" 

Quando analisamos a estratégia adotada para- lidar com os eixos pessoal e 

profissional, verificamos que existe uma primazia do eixo profissional sobre o 

203LEVINSON, H.Emotional Helth: /11 the World ... 
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pessoal. Essa postura, chegou a ser verbalizada num primeiro momento, denotando 

a crença na impossibilidade de haver conciliação entre esses dois pólos: 

"Eu sempre trabalhei muito, eu e'scolhi o trabalho em vez de casar e ter 

filhos." 

Entretanto, essa postura é atenuada a seguir, e, no lugar de uma opção, a 

questão se dilui na constatação de que o curso que sua vida pessoal tomou não teve 

uma relação com seu projeto profissional/carreira. As dimensões, apesar de estarem 

claramente mescladas ao longo de sua história, parecem não ter relação em 

determinado momento, como se uma clivagem dessas duas instâncias visasse evitar 

um questionamento mais profundo sobre as decisões e os caminhos escolhidos no 

decorrer de sua vida. 

Eu casei e não tive filhos, porque, sim, não era a minha eu acho, mas eu 

sempre trabalhei muito com muito prazer, eu adoro o que eu faço! 

Pronto! Adoro! Adoro!" 

Quando fala da vida pessoal, as suas certezas e a sua empolgação dão lugar 

a uma outra KB que se questiona sobre o que vai fazer de sua vida. Esse quadro de 

confusão emerge principalmente quando o verbo é conjugado no futuro, isto é, a 

visão de futuro para a sua vida pessoal não é tão vívida quanto a descrição de sua 

vida passada, descrita predominantemente pelas ocorrências profissionais: 

"Daqui para frente eu acho que eu tenho. que cuidar mais da minha vi_da 

pessoal, no sentido que eu não vou ficar trabalhando o resto da vida" 

"Que é que eu vou fazer da minha vida?" 

"Nem nasci na EMPRESA, nem vou morrer aqui!" 

"( ... )eu tenho que pensar no que eu vou fazer depois dos cinqüenta e tal 

( ... )" 

"Agora a vida pessoal, eu tive uma vida pessoal, eu casei com dois 

jornalistas da EMPRESA, então a minha vida pessoal se misturou um 

pouco, ( ... ) hoje eu consigo ter um distanciamento maior entre vida 

pessoal e a FMPRESA, mas sempre foi um pouquinho misturado. Mas é 



que trabalhar, a minha vida de trabalho, minha vida foi muito, tem sido, 

muito prazerosa, eu adoro, eu gosto disso" 

"Mas eu não deixei nada de pessoal para fazer,( ... ) eu descasei porque eu 

descasei." 

"Em geral as pessoas têm que cuidar mais do seu lado pessoal, a gente 

não pode se envolver tanto emocionalmente, ( ... )tem que ter uma vida 

pessoal separada do trabalho, bastante." 
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Em outro momento, surge indiretamente esse confronto entre vida pessoal e 

trabalho, quando é feita a associação sobre o sucesso profissional afastar os 

homens, causando uma perda na dimensão pessoal: 

"Mas o sucesso afasta os homens um pouco, acho que afasta." 
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ENTREVISTA# 6 

GS é formada em Ciências Sociais. Enquanto cursava o segundo e o terceiro 

anos da faculdade, dava aulas para o primeiro grau; durante o quarto ano decidiu que 

não queria ser professora, pois percebera que não era a carreira que imaginara para 

si. Parecia que, como professora, ela estaria sujeita a determinações de uma direção 

que não lhe permitiriam trabalhar do jeito que achasse melhor e não haveria espaço 

para opiniões divergentes. GS também não queria seguir uma profissão como a de 

secretária, que era a profissão mais comumente abraçada pelas mulheres na época, 

nos anos 70. Para GS, era bastante clara a determinação de trabalhar, embora tal 

postura não fosse a mais comum no seu tempo, já que a grande maioria das 

mulheres terminava o colégio, ficava noiva e se casava. Fazer uma faculdade estava 

muito além do que se esperava de uma mulher, para GS, no entanto, casar era 

importante, mas não prioritário. Ademais, era claro o desejo de trabalhar em uma 

empresa grande, pois acreditava que em uma empresa pequena estaria muito 

limitada, sem condições de obter um aprendizado efetivo. O que GS buscava era: 

"uma coisa que eu pudesse criar, que eu pudesse desenvolver, bem ou 

mal, por sorte ou não, a EMPRESA possibilitou isso sempre." 

Com os objetivos definidos de trabalhar em uma grande empresa, mas não 

desempenhando funções de apoio, comumente reservadas às mulheres, GS inseriu

se no mercado de trabalho, justamente na EMPRESA, que atendia ao seu projeto de 

desenvolvimento profissional. Sua função inicial foi na área de análise de mercado, 

atividade que demandava conhecimentos estatísticos com os quais, além de fazerem 

parte de sua formação como "cientista social", ela tinha muita afinidade, dada a sua 

habilidade nata com números. 

O trabalho foi se tomando muito envolvente, a EMPRESA era muito dinâmica 

e proporcionava, juntamente com o desenvolvimento profissional, um universo muito 

sedutor, com uma atividade muito intensa espalhada por todo o país. Sua atenção 

era exigida por mais de 600 distribuidores e o ambiente de trabalho bastante liberal, 

no qual havia a possibilidade de fazer amigos, de conversar com a chefia e realizar-

se profissionalmente. 
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Percebemos que a EMPRESA se adequou ao imaginário construído por GS 

para o que ela desejava profissionalmente: uma empresa grande, onde houvesse 

espaço para crescimento e desenvolvimento e que permitisse sempre a expressão da 

opinião. 

Pelas decisões inicias da carreira e pelas influências de outros significativos 

em sua vida (pai, irmão, primas), vemos que GS demonstrava um desejo de existir 

socialmente através do trabalho, e o seu modelo ideal envolvia aspectos como 

autonomia e independência: 

"vou me formar, vou trabalhar, ganhar dinheiro e vou morar sozinha." 

A empresa com sua imagem de poder e liberalidade resultante de fatores 

como o seu porte, o tipo de atividade, sua dinâmica muito intensa e seu ambiente 

aberto à expressão, proporcionou justamente o substrato ideal para um grande 

investimento pessoal, devido à identificação e à satisfação narcisista daí advindos. 

A empresa proporcionou muitas oportunidades de desenvolvimento através de 

cursos, treinamentos e espaço para criação: 

"então sempre foi um trabalho de criação, de desenvolvimento e de 
realização." 

Além dessa satisfação oriunda da imagem da empresa, outro fator importante 

no reforço da identificação estabelecida com a organização é a identificação com os 

seus produtos. Algumas peculiaridades do tipo de produto apontadas por GS são 

importantes para nossa análise: 

cada produto é único, sendo assim, muito diferente de produzir sabonete ou 

xampú, a cada "ciclo de produção" é tudo diferente e novo; 

o tipo de produto envolve muita emoção; 

os produtos tem um papel de influência e ajuda para a coletividade. 

Essas características desempenham uma função fundamental no sentido de 

proporcionar ao indivíduo envolvimento, satisfação e motivação em seu trabalho. A 

primeira das três caraterísticas, que se refere ao caráter din~mico e não repetitivo das 

atividades de produção, onde há espaço para a criatividade humana, está também 

associada ao segundo ponto relativo a afetividade e emoção envolvidas no processo, 
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pois é necessário que as pessoas se exponham e emitam suas opiniões e 

sentimentos, porque, ao trabalhar com um veículo de comunicação que tem entre 

seus objetivos comunicar, esclarecer, informar e divertir, ou seja, um produto que lida 

com a subjetividade do consumidor, a subjetividade de quem está produzindo não 

pode ser excluída do processo; pelo contrário, ela deve ser privilegiada. Isso cria na 

organização o que é chamado de "lado humano da EMPRESA", que acaba por 

constituir um diferencial importante para a organização, em razão de esse espaço 

para a afetividade contribuir para a consolidação do credo de que a empresa é 

diferente das demais, que as pessoas que saem de lá não encontram isso em outros 

lugares. 

"O que eu sei é que quando se sai daqui e vai para outra empresa percebe

se exatamente essa diferença,( ... ) esse lado humano da FMPRESA você 

não encontra, é muito dificil." 

O fato de as emoções e a afetividade estarem imbricadas no trabalho, conduz 

a uma possibilidade de interação muito grande entre questões pessoais e questões 

que estão sendo foco de atenção, permitindo e impulsionando reflexões e 

desenvolvimentos pessoais importantes para o negócio. Existe uma crença 

generalizada na necessidade do desenvolvimento pessoal nos mais diversos níveis 

(intelectual, cultural, psicológico, etc.) para o sucesso do negócio. 

"( ... )aqui você acaba expondo muito a sua emoção, então aqui as pessoas 

se conhecem muito, conhecem as reações, e é permitido isso, é permitido 

que você tenha esse tipo de expressão no seu dia-a-dia, então se você não 

está satisfeita, você tem a possibilidade de sentar e explicar o que está 

acontecendo." 

O terceiro aspecto relativo aos produtos da EMPRESA diz respeito ao seu 

papel na coletividade, proporcionando ao indivíduo grande satisfação ideológica, 

porque o compromisso que o indivíduo trava com o seu trabalho não é um vínculo 

meramente financeiro, ele sente estar contribuindo para a comunidade. 

Ao utilizar o modelo de classificação de estratégias para a conciliação entre os 

dois pólos de investimento que compõem a trajetória de uma executiva formulado por 
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Belle204, GS estaria, contraditoriamente, com seu início de carreira e seu projeto de 

priorização da sua vida profissional na categoria denominada modelo da 

maternidade. Existem, é bem verdade, características do modelo orientador do início 

de sua carreira que se inserem no modelo da mulher da organização, mas que, sem 

dúvida, estão subordinados ao primeiro modelo, o da maternidade. 

204BELLE, F. "Executivas: quais as ... p. 219. 
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ENTREVISTA# 7 

AM escolheu estudar engenharia por realmente sentir afinidade e gostar 

des~e tipo de atividade; poderíamos dizer que escolheu essa profissão por sentir que 

era a sua vocação. Ao terminar a faculdade de engenharia civil, devido à crise 

econômica em que se encontrava o país, o mercado de trabalho em sua área de 

atuação estava retraído, e as oportunidades que surgiram, mesmo lhe parecendo 

interessantes, implicariam uma mudança radical em seu estilo de vida, pois seria 

necessário um deslocamento físico para regiões bastante afastadas. A partir desse 

contexto, AM optou por ingressar no mercado financeiro que lhe parecia mais 

auspicioso, era na época um dos setores mais lucrativos e com maiores perspectivas 

de desenvolvimento. 

A opção inicial vivenciada por AM parece-nos um excelente exemplo de 

situações em que as decisões são guiadas por imperativos "externos", em que se é 

levado a trabalhar à revelia da vocação. A identificação com áreas que não desfrutam 

prestígio social, ou oferecem baixa remuneração ou falta de perspectiva futura deve 

ser anulada, partindo-se para outras áreas que, mesmo não apresentando qualquer 

identificação com o indivíduo, são disputadas como prêmios. São os casos onde "a 

vocação suprime-se diante de uma maior que é a possibilidade de ganhos 

econômicos e financeiros ou de posições de destaque na sociedade, em especial as 

que lhe dão poder''. 2os 

A situação acima descrita, assim como outras que se seguiram na trajetória de 

AM, demonstram que sua carreira foi dirigida por "crise e oportunidade", em suas 

próprias palavras. 

Após aproximadamente dois anos do seu ingresso no mercado bancário, em 

uma carreira técnica, AM viveu a primeira crise de uma série ao longo de sua carreira, 

geradora de uma reorientação profissional. Descobriu que não queria aquilo e 

decidiu largar posição e salário de então, para recomeçar em uma outra carreira, 

desde o início. Assim, ingressou em uma carreira gerencial através de um programa 

de trainees bastante concorrido e valorizado, em um banco multinacional. O 
I 

205 LORENZONI, L. L. O si.~ tema de carreira profissional... P· 21. 
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processo inicial envolvia um treinamento intenso, com estágios internacionais para 

alguns indivíduos selecionados dentre os já bastante seletos participantes do 

programa. AM era um deles. 

AM descreveu essa fase da sua carreira da seguinte forma: 

"Eu fiquei no BANCO uns três anos e pouco, numa carreira que eu 

considero meteórica, comecei como trainee, o programa de trainee tinha 

dois anos de duração, no final do primeiro ano eles me tiraram do 

programa e me deram uma promoção como gerente e aí eu comecei 

assumindo áreas dentro do banco e fui jogando rapidamente até chegar à 

posição de gerente de área em São Paulo, significava que eu era o homem 

abaixo do gerente de área de São Paulo." 

Nesse momento, após seis anos no mercado bancário, surgiu uma nova crise 

em sua carreira. O trabalho no mercado financeiro para AM parecia ser "muito seco" 

e se chocava com o seu imaginário, isto é, com o o conjunto de representações 

subjetivas sobre o mundo do trabalho: 

"Eu aprendi a gostar de construir coisas e fazer coisas e quando você 

trabalha muito tempo no mercado financeiro, você percebe que você na 

realidade mexe ou com papel ou com transações eletrônicas e aí era uma 

questão de gosto mesmo, eu queria sair fora do mercado financeiro e 

começar a cair numa empresa em que eu tivesse alguma coisa palpável 

para ver, para tocar, produto para vender, esse tipo de coisa." 

A necessidade de lidar com objetos concretos reflete uma necessidade 

psicológica mais profunda, pois aquilo que priduzimos permite que nos tomemos 

reais e visíveis para nós mesmos206. 

Foi nesta ocasião que AM foi convidado a desempenhar as funções de 

gerente financeiro em uma empresa multinacional que estava tentando crescer no 

Brasil. A decisão foi tomada rapidamente baseada nos seguintes aspectos: 

• empresa pequena que permitiria ocupar uma posição-chave; 

• estaria saindo do mercado financeiro para uma empresa orientada para o 

marketing. 

206MORGAN, G.Jmages of ... p. 212-14. 
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Sua trajetória, apesar de relativamente curta nesta empresa (cerca de um ano 

e meio), foi marcada pelo sucesso, como nas suas passagens anteriores. Além da 

função na área financeira acabou acumulando as atividades de comércio exterior, 

que acabaram por despertar antigos sonhos de estudar no exterior e trouxeram à 

superfície o questionamento sobre a sua afinidade com a área financeira: 

"Eu não me achava um profissional financeiro, eu não queria ser um 

profissional financeiro." 

Desencadeou-se assim, uma nova crise em sua carreira. Nesse momento, AM 

resolveu reorientar sua atuação profissional e a estratégia, para tanto, foi cursar o 

MBA nos Estados Unidos. Esse foi considerado por AM como o "momento da 

virada". 

Teve seu primeiro contato com a EMPRESA durante o seu "summer job", 

nessa oportunidade pôde conhecer melhor a organização, e decidiu aceitar o convite 

para trabalhar nela após o término de seu curso. Ao decidir trabalhar para a 

EMPRESA, AM estava recusando várias outras propostas, algumas delas muito mais 

interessantes em termos financeiros, mas sua decisão foi tomada em função dos 

seguintes aspectos: 

• havia tomado a decisão básica de que queria voltar para o Brasil; 

• a organização atuava em uma área bastante diferente da área financeira; 

• o ambiente da EMPRESA apresentava a oportunidade de desenvolvimento 

intelectual de primeira grandeza. 

E como era justamente uma reorientação de área de atuação que o havia 

motivado a cursar o MBA, a possibilidade de atuar na área de Negócios e Marketing, 

era a oportunidade de seguir um caminho diferente de seu passado profissional: 

"Era uma oportunidade absolutamente nova que era a coisa que mais me 

fascinava naquele momento." 

A organização passava por uma grande crise, mas o potencial do segmento 

era enorme, segundo a análise de mercado realizada por AM; era o momento ideal 

para conjugar a oportunidade com a sua habilidade/competência. Mas prevalece o 
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credo voluntarista de que o essencial depende de você (o homem é um ser 

autodeterminado). 

Na empresa sua carreira repeti.u sua história de sucesso anterior, tendo se 

desenvolvido rapidamente. Vários são os fatores apontados por AM como chaves 

para a obtenção do sucesso, a saber: 

• ter sensibilidade para perceber o ambiente e as oportunidades que ele oferece; 

• saber o momento de avançar e de mudar quando necessário; 

• gostar do que faz, ser feliz fazendo o que está fazendo, pois a motivação é que 

faz a diferença; 

• gerenciar o tempo, visto ser premissa uma dedicação intensa (as famosas "long 

hours"). Aqui percebe-se que a necessidade de dedicação passa, por assim dizer, 

por um processo de naturalização, isto é, fatos históricos são transformados em 

elementos inerentes à natureza das coisas. 

Vida pessoal e vida profissional têm que ser equilibradas. Parece-nos, 

entretanto, que o aspecto pessoal se subordina ao profissional, pois uma das 

condições do sucesso resida na dedicação que obriga a abrir mão de muitas 

coisasna esfera pessoal. Esse fato se acentua à medida que o indivíduo cresce na 

carreira, sendo que busca do equilíbrio entre as esferas pessoal e profissional 

apontada como um dos grandes obstáculos ao longo de uma carreira. 
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8.3 CONCLUSÃO 

O tema central de nosso estudo é a subjetividade nos indivíduos e a relação 

dessa subjetividade com o desenvolvimento de uma carreira, isto é, como a vida 

interior (os desejos, anseios, idealizações de cada um) encontra ou não ressonância 

dentro do espaço organizacional. Ao apresentar as entrevistas comentadas 

esperamos ter conseguido ilustrar aspectos da subjetividade de indivíduos que 

desenvolveram carreiras de sucesso, e desta forma verificar como os projetos de 

carreira, propostos ou apenas viabilizados pela organização, se constituem em um 

elemento de encontro para o indivíduo das várias esferas de sua vida, pois, a 

estratégia de desenvolvimento de carreira adotada por cada um, é um elemento que 

se presta à compreensão da relação do indivíduo com a organização. Ao analisar o 

desenvolvimento das diferentes trajetórias nos parece que a subjetividade do 

indivíduo é tanto mais influenciada pela organização quanto maior for o espaço 

existente para a realização de projetos pessoais pela via da carreira, estreitando 

assim os laços existentes entre indivíduo e organização. 

Nas diferentes trajetórias analisadas em nossa pesquisa foram identificadas 

algumas características comuns que revelam a presença da organização na forma 

como é vivenciada a carreira. Como se tratam de casos bem-sucedidos de 

canalização de energia para o trabalho, essas histórias parecem inspirar o atual 

modelo em processo de institucionalização, isto é, a formalização de políticas de 

desenvolvimento reproduzem muitas similaridades com os processos pelos quais 

passaram esses indivíduos, de uma forma não estruturada e, aparentemente, casual. 

O aspecto que mais se destacou em nossos entrevistados é a grande 

identificação com a organização. Essa identificação se apresentou das mais variadas 

formas, através da identificação com os produtos da empresa, com sua imagem, com 

seus valores, e, até mesmo, com o processo de mudança pelo qual ela está 

passando. Enfim a organização se mostrou bastante apropriada como fonte de 

identidade para os executivos entrevistados. 

A organização tem uma imagem bastante forte associada ao poder, à 

qualidade, ao pioneirismo e ao profissionalismo, na percepção de todos os 

entrevistados. A imagem de poder é advinda de aspectos como seu porte (grupo 
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multidivisional, com cerca de 9 mil funcionários) e sua posição de liderança no 

mercado. A crença prevalente sobre o poder de influência que a empresa exerce nos 

destinos do país, pelos fortes valores de compromisso com a verdade e a integridade, 

é partilhada por todos, e tida como indiscutível dentro da empresa. Desse fato 

resulta uma grande satisfação ideológica e moral para os membros da organização. 

Esse valores receberam muito destaque e foram apontados como 

particularidades distintivas da organização. Valores como compromisso com a 

verdade, integridade e honestidade estão profundamente enraizados na imagem da 

organização, de seu fundador e do atual presidente, sendo esses valores vividos 

como uma realidade indiscutível no dia-a-dia da organização. A identificação com os 

valores da empresa foi algo muito marcante nas trajetórias desses indivíduos e 

reforçam o discurso que reveste atividade junto à organização de um aspecto mais 

nobre do que o apenas financeiro e objetivo de uma relação de trabalho assalariado, 

contribuindo positivamente para a construção de uma auto-imagem positiva para os 

membros da organização. 

Outro aspecto que propicia essa identificação está relacionado com o tipo de 

atividade, o negócio propriamente dito da empresa, através do qual os indivíduos se 

objetivam em termos dos produtos que fabricam, e desta forma se tomam visíveis e 

reais para eles mesmos207. Interessante notar que essa identificação com .os produtos 

da empresa, não se dá apenas para aqueles ligados diretamente com criação, 

modificação ou fabricação dos produtos, se identificam também as pessoas voltadas 

às atividades administrativas e de apoio. Os produtos tem uma imagem de qualidade 

muito forte, que contribuem para fortalecer a imagem positiva da empresa tanto para 

fora, como para dentro da empresa. 

É uma organização que, pelo tipo de atividade, exerce grande sedução sobre 

as pessoas que tem um ideal de Ego com princípios e valores sólidos, que querem 

atuar sobre a sociedade e que têm necessidade de se sentirem úteis para a 

coletividade. Dessa forma, a questão econômico-financeira é claramente relegada a 

um segundo plano. O próprio exemplo do atual presidente é citado como um modelo 

207idem, ibidem. 
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espartano de existência, onde não há espaço para ostentação. Sendo a essência do 

narcisismo amar uma imagem relativamente idealizada de si, para escapar 

"imaginariamente" ao sentimento de falha, de limite ou de insuficiência208, o ambiente 

da organização se mostra propício para o desenvolvimento das carreiras com uma 

grande dose de idealismo e para a satisfação do narcisismo. 

Existe uma série de crenças sobre o processo de se trilhar uma carreira dentro 

desta empresa que contribui para esse ser um importante aspecto dentro da 

organização. Uma das primeiras crenças diz respeito ao profissionalismo dentro da 

empresa, apontado como uma característica que a distingue das demais empresas 

do setor. Essa imagem é percebida como muito forte para o mercado de profissionais 

dessa área. A importância do profissionalismo está associada à crença na existência 

de espaço para crescimento e desenvolvimento e no interesse da organização nesse 

processo. A esse interesse da organização pelos indivíduos está associado o credo 

voluntarista, de que depende muito do indivíduo para alcançar o sucesso. Nesse 

sentido a organização se coloca como provedora de experiências que contribuam 

para a formação dos indivíduos, à medida em que haja demanda por essa formação. 

Em todos os casos, mereceu destaque, a grande abertura da empresa diante 

de novas experiências, sendo cada um dos casos uma ilustração de uma carreira 

singular, considerada, pelo próprio indivíduo, como atípica. Daí, pode-se depreender, 

que existem certos caminhos padrões para o desenvolvimento de carreiras, porém, 

as carreiras, consagradas como exemplos de sucesso, carregam uma forte 

mensagem de que tudo é possível, não devendo o indivíduo se prender aos padrões 

preexistentes. A existência desses casos, mesmo que pontuais e não uma regra, são 

suficientes para manter e consolidar a crença sobre as possibilidades de crescimento 

dentro da organização. Assim, reforça-se o credo voluntarista que valoriza a 

dedicação e o esforço pessoal. 

É uma empresa que tem um espaço significativo para a afetividade e para os 

relacionamentos, pois como exposto anteriormente, a emoção, os sentimentos e a 

afetividade fazem parte da organização, na visão de todos os entrevistados. 

208LAPmRRE, L. "Imaginário, Administração e ... p. 136. 
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A EMPRESA, segundo a classificação proposta por Pagés e seus 

colaboradores, em termos de modelo paternal ou maternal de dominação, se 

constituiria num sistema híbrido, atravessando um processo de transição para um 

estágio mais desenvolvido do capitalismo, onde prevalece o tipo de dominação 

exercido pelas empresas hipermodemas. Um dos indicadores desse estágio de 

transição em que a empresa se encontra, é a crença que até pouco tempo 

prevalecia, sobre o lucro não ser o objetivo primordial da empresa, sendo visto pela 

grande maioria como uma consequência do bom trabalho desenvolvido, mas não 

com um valor inerente à sua atividade. Crença que foi colocada em cheque a partir 

do momento em que a empresa começou a apresentar resultados negativos. 

Essa organização favorece o aparecimento de um sistema psicológico coletivo 

com um ideal de Ego e identificação com a mãe, entretanto, a figura paterna ainda é 

importante neste contexto, através da figura dos líderes da organização, onde não 

pode ser desconsiderado o poder material e psicológico exercido pela figura dos 

chefes nesta organização. 

A organização entrou em uma crise a cerca de três anos que desencadeou 

um grande esforço para modernização .e mudança no sentido de se tomar mais 

competitiva. As posturas diante da crise demonstraram que a necessidade de 

perpetuação da organização está relacionada a algo mais do que a sobrevivência da 

organização, estão associadas com a necessidade de negação da morte dentro da 

nossa sociedade. Ao decodificar o significado inconsciente do relacionamento entre 

imortalidade e organização, toma-se possível compreender que ao tentarmos gerir e 

organizar nosso mundo, estamos, na verdade, tentando gerir e organizar nós 

mesmos. As pessoas utilizam na vida quotidiana mitos, rituais e modelos detalhados 

de envolvimento para se defenderem contra a consciência de sua vulnerabilidade209• 

A crise vivenciada teve repercussões interessantes no relacionamento desses . 

indivíduos com a organização. Para os executivos a menos tempo na empresa a 

superação da crise é antes de mais nada fonte de identidade, na medida em que se 

auto definem como agentes de mudança. Para os mais antigos, a atitude pode ser 

209MORGAN, G. Jmages of ... 
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tanto de abraçar e defender o processo de mudança, que lhes parece absolutamente 

legitimado em nome da sobrevivência da organização, experimentando em alguns 

casos um intenso desejo de mudança pessoal, tamanha a identificação com a 

organização; e em outro casos, transparece uma certa mágoa, como se um vínculo 

de confiança tivesse sido rompido, havendo um afrouxando e desgaste das ligações 

com a organização. 

A empresa tradicionalmente forma "dentro de casa" as pessoas para ocupar 

as posições-chaves dentro da organização, sendo trajetórias marcadas por posturas 

autodidatas. Com o processo de modernização a empresa começou a modificar essa 

política de formação interna, mesclando nas posições-chaves talentos trazidos do 

mercado, para constituírem o grupo de agentes de mudança. Dentro do universo 

pesquisado tínhamos: quatro executivos formados dentro da empresa e três trazidos 

de fora. 

Uma das características das pessoas que se formaram dentro da organização 

é a trajetória bastante diversificada, se constituindo a principal a referência a 

organização e não um grupo profissional, a grande mobilidade a qual foram 

submetidos proporciona, ao mesmo tempo, uma riqueza e pluralidade de 

experiências, mas, também, uma fraca identidade com um grupo profissional, e o que 

se observa é que a escolha da organização na maioria dos casos precede à escolha 

de uma ocupação, sendo a história profissional delineada por essa escolha inicial. 

O processo de modernização, que está sendo empreendido, já começa a 

demonstrar resultados positivos, na medida em que foram os resultados 

apresentados, entretanto esse processo de mudança pode estar afetando 

características marcantes dessa organização, existe um aumento do individualismo 

,na percepção de alguns de nossos entrevistados, na postura da nova geração de 

executivos, onde prevalece o interesse individual. Outros aspectos, como uma maior 

objetivação e racionalização dos processos, em alguns momentos, pode se chocar 

com uma cultura que privilegia muito o espaço para expressão da afetividade, da 

criatividade, dos sentimentos, do próprio imaginário do sujeito. Na busca de uma 

relação mais objetiva entre empresa e empregado, corre-se o risco de se estar 

minando a própria fonte de vitalidade da empresa. O desafio de sobreviver em um 
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ambiente competitivo que exige profundas mudanças na organização na busca de 

eficiência é um caminho incerto e que não pode desconsiderar particularidades da 

cultura dessa organização. Certamente, o caminho para a sobrevivência, não está na 

eliminação do espaço humano, mas sim, em uma melhor compreensão de sua 

dimensão. 

"Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso - nunca se sabe qual é o defeito 

que sustenta nosso edifício interior." CLARICE LINSPECTOR 
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