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“O que acontece com a pessoa que nega esta 

responsabilidade, que não houve o chamado, ou com quem 
não pode ouvir mais nada? [a vocação] Aqui, certamente, 
podemos falar sobre culpa intrínseca ou impropriedade 
intrínseca, como um cachorro tentando andar  com as patas 
traseiras ou um poeta tentando ser um homem de negócios 
ou um homem de negócios tentando ser um poeta. 
Simplesmente não se encaixa; não se adapta, não pertence. 
Deve-se responder ao destino ou pagar caro por não fazê-lo. 
A pessoa deve se render a ele. Deve-se permitir a si mesma 
ser escolhida.” 

 

Abraham H. Maslow
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RESUMO 

Em meados da década de 90, frente à crise econômica do País, foram 

implementados os Programas de Demissão Voluntária (PVD) na maioria dos órgãos 

e empresas públicas. Este estudo busca um modelo alternativo de redução de 

quadro de pessoal que priorize o investimento permanente em desenvolvimento 

humano e minimize o impacto social de uma demissão coletiva.  

 

Utilizando metodologia qualitativa, com estudo de múltiplos casos, pesquisou-

se uma amostra não probabilística entre os participantes do PDV do Banco do 

Estado do Rio Grande do Sul no ano de 1995. A pesquisa - descritiva, prescritiva, 

não-experimental - teve seus resultados trabalhados através do método de análise 

de conteúdo (entrevistas) e levantamento quantitativo e qualitativo (teste). 

 

Os resultados indicam estados de sofrimento psíquico entre os que não 

optaram pelo PVD e desemprego ou falência entre os participantes do Programa. 

Constatou-se que a estrutura e a cultura burocráticas disfuncionais do Banco 

acolheram e reforçaram comportamentos de dependência, imaturidade e fraco 

conhecimento de si, incompatíveis com as demandas atuais do mercado de trabalho 

e com as possibilidades mais amplas de identificação e desenvolvimento de 

potenciais. Ao mesmo tempo, geraram situações de desconforto e sofrimento no 

trabalho, compensadas apenas pela oportunidade de relacionamento interpessoal 

satisfatório.  
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Os achados do estudo levaram à proposição de um modelo proativo de 

redução de quadro de pessoal que leva em consideração o impacto social e a 

orientação do público-alvo, preparando-os precocemente para exercer múltiplos 

papéis e funções num mercado de trabalho cada vez mais exigente. Foram 

propostas, também, questões para novas pesquisas, enfocando a comparação dos 

indicadores de qualidade de vida no trabalho, da gestão eficaz do capital intelectual 

e dos resultados financeiros entre empresas com diferentes níveis de 

burocratização. 

 



ABSTRACT 

In the 90’s, as a consequence of the economic crisis in Brazil, the majority of the 

public sector implemented the Voluntary Retirement Program (PDV). The present 

study intends to propose an alternative model of   reducing the number of  personnel 

in the public sector,   with simultaneous  emphasis on a  permanent investment in 

human development, minimizing any negative social impact of collective voluntary 

retirement.  

 

Using a qualitative methodology, with the study of multiple cases, a non probabilistic 

sample was chosen among employees of the Bank of the State of Rio Grande do 

Sul, in which PDV program was put into effect in 1995. The study – which was 

descriptive, prescriptive and non experimental - used the known  method of “content 

analysis” (Bardin), complemented by some  quantitative and qualitative surveys.  

 

The several methodologies revealed psychic suffering among all employees who did 

not participate in the PDV, and unemployment and bankruptcy among those who 

made the option for voluntary retirement. It also appears that the dysfunctional 

bureaucratic structure and culture, existing in the Bank, promoted and reinforced 

dependency, immaturity and poor self knowledge, behaviors that are incompatible 

with current demands of the job market. It prevented also better  possibilities for self-

identity and  for self-development of individual potentials among the bank employees.  

Moreover, it created uneasiness and suffering in the work place, which was only 

compensated  by the opportunity of a satisfactory interpersonal relationship.  
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The findings of this study led us to the proposal of a proactive model of reduction of 

personnel in the public sector which takes in consideration the social impact and the 

orientation of the target population. This model aims  at preparing the employee in an 

early stage to perform multiple roles and functions in a growing demanding job 

market. Also, we formulated new questions on future research focused on the  

indicators of quality of life in the work environment, on the efficient methods of 

developing human capital and looking for better results in the public sector.  



1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, a política de estabilização econômica brasileira vem 

cobrando seu preço: a recessão. Milhares de postos de trabalho vêm sendo 

eliminados por conta do insuficiente crescimento econômico, ao mesmo tempo em 

que cresce o número de jovens que tentam iniciar suas carreiras. Agrava ainda mais 

a situação a má distribuição de renda e uma nova ordem familiar, fazendo com que 

aposentados, mulheres “chefes-de-família”, antigas donas de casa e estudantes, 

tenham de trabalhar para garantir o atendimento de suas necessidades básicas. Não 

raro, também, vê-se profissionais buscarem dois empregos, como forma de obter um 

rendimento que lhes permita uma vida digna. Soma-se ao inchaço no mercado de 

recursos humanos, a drástica modificação no perfil exigido para as vagas em aberto 

na atual sociedade do conhecimento. O impacto do desenvolvimento tecnológico e 

da globalização da economia, ao longo das últimas décadas, quase eliminou a 

necessidade de mão-de-obra “desqualificada”, pelo menos nas atividades com 

melhor remuneração. 

 

Nesse contexto, merece atenção o setor público, que até há pouco manteve-se 

estável num mercado turbulento, e agora é finalmente obrigado a reduzir o número 

de funcionários através do PDV – Programa de Demissões Voluntárias. A pressão 

pela produtividade das estatais e a constante ameaça de privatização tornam 

premente a redução do quadro de pessoal. A alternativa para a legislação que 

protege o trabalhador público concursado da demissão sumária é o “canto da 

sereia”, a saída voluntária, em troca de uma polpuda soma em dinheiro. A oferta é 

quase irresistível, se considerarmos a situação de sofrimento a que muitos 
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trabalhadores se vêem expostos, graças às antigas formas de organização do 

trabalho com características tayloristas e às culturas organizacionais arcaicas onde 

imperam a política e o autoritarismo.  

 

Este sofrimento fez com que muitos funcionários públicos, verdadeiramente 

vocacionados para o exercício profissional em cargos técnicos, administrativos ou 

operacionais, optassem pelo PDV, lançando-se na aventura empresarial ou 

contando com oportunidades futuras de trabalho menos estressante.  

 

Parte desse grupo de funcionários insatisfeitos e/ou temerosos iniciou o próprio 

negócio com a venda de um patrimônio construído com grandes sacrifícios; outros 

às custas de empréstimos bancários a juros elevados; ambos complementando o 

capital necessário com recursos do Programa. De outro lado, há os que imaginaram 

poder viver com “o rendimento da poupança” ou recolocar-se no mercado de 

trabalho formal após “umas férias” e a compra de bens de consumo. O fato é que 

homens e mulheres depositaram sonhos, esperanças e economias naquilo que 

muitas vezes não passou de uma perspectiva ilusória ou ainda, da total falta de 

perspectivas. 

 

A situação tornou urgente a necessidade de redefinir o significado mais amplo 

do PDV, bem como de propor novos modelos.  

 

O que leva os indivíduos a optarem pelo PDV? Seus talentos são levados em 

consideração no momento da escolha? De que forma a vivência empresarial e os 

valores institucionais influenciam essa escolha? É possível identificar  precocemente 

os talentos de indivíduos e grupos, seja para o empreendedorismo, seja para a 

carreira executiva, seja para o exercício profissional técnico ou administrativo, e 

desenvolvê-los para um mercado de trabalho mais exigente? Existe um modelo de 

PDV que respeite as características e os talentos individuais e que preserve valores 

empresariais básicos? Essas foram algumas das questões que se pretendeu 

responder com esta pesquisa. Para tanto, investigou-se, tendo como público-alvo o 

BANRISUL – Banco do Estado do Rio Grande do Sul e o PDV realizado em 1995, 
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quais os talentos apresentados pelos funcionários e ex-funcionários que 

compuseram a amostra, quais as características culturais do BANRISUL como 

organização burocrática, qual foi a sua contribuição para as decisões de opção ao 

Programa e qual seu impacto social.  

 

Foram analisados os seguintes grupos: 

– não optantes pelo PDV (preferência por manter-se como empregados ou 

executivos na mesma empresa); 

– optantes pelo PDV que aplicaram seus recursos em operações de baixo 

risco (imóveis, poupança, aplicações financeiras conservadoras) e 

buscaram novamente o mercado formal (preferência por manter-se como 

empregados ou executivos em outra empresa); 

– optantes pelo PDV que aplicaram seus recursos em operações de baixo 

risco (imóveis, poupança, aplicações financeiras conservadoras) e não 

buscaram novamente o mercado formal (opção por abandonar qualquer 

atividade formal ou empresarial, aposentados); 

– optantes do PDV que aplicaram seus recursos na iniciativa empresarial sem 

sucesso, com a manutenção de negócio não lucrativo, perda dos recursos 

investidos, dívidas, fechamento do negócio sem condições de abertura de 

negócio alternativo (preferência por ser empresário, sem vocação e/ou sem 

sucesso1); e 

– optantes do PDV que aplicaram seus recursos na iniciativa empresarial com 

sucesso, obtendo sobrevivência do negócio com lucratividade (preferência 

por ser empresário com vocação e/ou sucesso). 

 

Essa classificação inicial acabou por não dar conta da realidade, pois diversos 

indivíduos “movimentaram-se” de uma categoria a outra. Temos, como exemplo, 

aposentados em busca de emprego e ex-empresários atuando como autônomos. 

 

A pesquisa justificou-se, portanto, na medida em que buscou: 
                                            
1 Nota-se aqui uma questão, a princípio,  ainda não equacionada pelos teóricos da administração: os 

mesmos traços dos homens que obtiveram sucesso na carreira empresarial não poderão ser 
encontrados também nos empreendedores fracassados? E nos executivos? E nos empregados? 
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- propor um modelo de redução de quadro com menor custo social e maior 

capacidade de devolver ao mercado de trabalho profissionais preparados 

para enfrentá-lo; 

- ajudar futuramente indivíduos a evitar a frustração de expectativas 

enganosas acerca de suas próprias capacidades, e comprometer seus 

patrimônios e carreiras em função disso;  

- apoiar profissionais para que encontrem maior grau de satisfação com o 

exercício de suas funções, em carreira compatível com suas vocações e 

perfis psicológicos;  

- conhecer e repensar os resultados “sociais” do PDV, a adaptação, 

sobrevivência e satisfação com a adesão ao plano; e 

- desenvolver uma metodologia de apoio na análise dos perfis profissionais.  

 

Cabe aqui uma explanação da terminologia empregada nesta pesquisa. 

Quando falamos em empresário, estamos nos referindo tanto àquele que iniciou um 

negócio, adquiriu uma franquia ou comprou um ponto com um negócio já 

estabelecido, como àqueles que são futuros herdeiros e buscarão dar continuidade a 

um negócio já estabelecido e exitoso.  

 

O termo executivo, por sua vez, designará aquele que não possui capital 

majoritário, embora possa dispor de ações da empresa, não a fundou, mas 

administra áreas e recursos significativos, de tal forma que sua atuação também 

possa determinar a continuidade ou não do negócio, sua imagem e lucratividade. O 

terceiro tipo seria o empregado, aquele que ocupa funções administrativas, 

operacionais ou de staff sem responsabilidades executivas. 

  

Cabe ressaltar que o modelo proposto ao final desta pesquisa considera, como 

ponto de partida e elemento essencial de qualquer programa de redução de quadro 

de pessoal, a identificação precoce e o desenvolvimento de talentos. 



2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 
 

Propor um modelo de redução de quadro baseado na identificação precoce e 

no desenvolvimento de talentos - a partir da análise do PDV do BANRISUL - com 

vistas a apoiar o planejamento de ações futuras, com o menor custo social possível. 

 

2.2 Específicos  
 

São objetivos específicos: 

- mapear a situação do mercado de trabalho atual, identificando os requisitos 

das principais alternativas de aproveitamento de talentos (empresários, 

executivos, empregados); 

- identificar o perfil cognitivo e motivacional (talentos e expectativas) e as 

histórias de vida e de carreira dos participantes do PDV, numa amostra 

determinada; 

- apontar a influência da estrutura burocrática sobre a identificação e o 

desenvolvimento desses perfis e dos talentos individuais; e 

- disponibilizar um modelo de desenvolvimento de talentos para o 

funcionalismo público, a partir de perfis mais flexíveis e capazes de 

responder às contingências de um cenário em constante mudança. 

 
 



3 REVISÃO DA LITERATURA 

A proposta de um modelo de redução de quadro de pessoal apresentada como 

resultado desta pesquisa enfatiza, como o próprio título está a sugerir, a 

identificação e o desenvolvimento de talentos. Como decorrência, a ênfase na 

revisão bibliográfica se deu nesses tópicos. Paralelo à análise da literatura sobre 

talentos, procurou-se contextualizar os elementos determinantes da sua evolução: 

os cenários atuais de oferta de empregos, as possibilidades mais comuns de 

utilização de talentos oferecidas pelo mercado de trabalho atual, bem como as 

influências da estrutura burocrática pública sobre as vocações e decisões de carreira 

dos servidores. 

 
3.1 Cenários: a Redução da Oferta de Empregos Como Fator 

preponderante 
 

“Empresa enxuta, estrutura mínima, corte de gorduras, 
programas de aposentadoria antecipada – essas expressões 
têm-se tornado cada vez mais familiares à medida que as 
empresas em todo o mundo se sentem pressionadas a 
reduzir seus custos.” (Milkovich & Boudreau, 2000, p. 261) 

 

Este capítulo visa situar o leitor a respeito do significado, das causas e dos 

efeitos da diminuição dos postos de trabalho, vista hoje como um fenômeno mundial 

irreversível. 

 

Jeremy Rifkin, em sua obra “O Fim dos Empregos” (1995), faz uma análise 

sombria das perspectivas de acesso ao mercado formal, e mesmo das 
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possibilidades de acesso a qualquer tipo de trabalho. Segundo o autor, os processos 

de reestruturação administrativa, as novas tecnologias de produção e de 

gerenciamento, seguidos pela racionalização do trabalho, vêm eliminando milhões 

de postos de trabalho em todo mundo. A mão-de-obra que foi deslocada para a 

indústria, a partir da mecanização da agricultura, e posteriormente para a área de 

serviços, quando a tecnologia substituiu a mão-de-obra industrial, agora sofre um 

novo deslocamento tecnológico, desta vez para a área do conhecimento, restrita a 

poucos especialistas. A perspectiva de eliminar o desemprego e de ofertar os 

benefícios dos avanços tecnológicos, através da redução de horas trabalhadas e do 

aumento do tempo de lazer, mostrou-se ilusória, assim como a possibilidade de 

retreinar os profissionais desempregados para que assumam novas funções na 

chamada sociedade do conhecimento. Ainda que todos os trabalhadores pudessem 

ser treinados para transformar-se em especialistas, o número de postos criado pela 

“nova economia” não os absorveria. Assim, um exército de desempregados busca 

recolocação, não raro em serviços temporários, de meio expediente, terceirizado2 ou 

com remunerações muito inferiores às que vinha percebendo. Os sindicatos 

enfraquecidos e a legislação trabalhista “flexibilizada”3 abriram as últimas portas que 

permitiram este tipo de “acordos”.  

 

Não havendo repasse dos ganhos de produtividade e diminuindo os postos de 

trabalho, decresce o poder de barganha dos que querem trabalhar, e aumenta a 

concentração de renda. Menor poder de compra, acompanhado da globalização das 

necessidades, acaba por gerar o clima de violência e insegurança que vem se 

                                            
2 Segundo Milkovich e Boudreau (2000, p. 169), os terceirizados “são os contratados por intermédio 

de agências de mão-de-obra temporária. Essas pessoas são empregadas da agência e não da 
empresa que contrata seus serviços.” 

3 O termo “flexibilizado” tem sido utilizado em dois sentidos: o primeiro (Forrester, 1997) com ironia, 
referindo-se à perda de direitos trabalhistas dos trabalhadores terceirizados, temporários, 
autônomos e cooperativados; o segundo, no sentido da adoção da multifuncionalidade (Mazzilli & 
Agra, 1998), definida como “uma prática de poder (Pages, 1993) que visa a subordinação dos 
indivíduos às metas da companhia (objetivação), a maximização do uso da força de trabalho 
(canalização), a separação do indivíduo do seu posto de trabalho socialmente construído 
(desteriorização) e a participação da força de trabalho apenas na concepção dos meios para atingir 
os objetivos organizacionais (abstração), diminuindo o controle direto sobre os profissionais, mas ao 
mesmo tempo, aumentando o controle ou supervisão à distância, dando ao supervisor a sensação 
de autonomia.” 
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desenhando com mais força a cada ano, e que somente as forças policiais não 

serão capazes de enfrentar.  

 

Os  indivíduos alijados da possibilidade de venda de sua força de trabalho, 

reagem com inegáveis danos à auto-estima, visto que, em nossa sociedade, 

trabalho sempre esteve associado a valor pessoal. Nesse quadro, estresse, 

depressão, alcoolismo, violência familiar, suicídio e crimes não são infreqüentes.  

 

Forrester, em seu livro “O Horror Econômico” (1997), afirma que se antes a 

mão-de-obra existia para ser explorada, hoje nem para isso ela é necessária. As 

máquinas são trabalhadores mais obedientes, que não causam problemas. Diz a 

autora: 

 

“... empregabilidade, que se revela como um parente muito 
próximo da flexibilidade (...) Trata-se, para o assalariado, de 
estar disponível para todas as mudanças, todos os caprichos 
do destino, no caso dos empregadores (...) contra a certeza 
de ser jogado ‘de um emprego para outro’, ele terá uma 
‘garantia razoável’4 – quer dizer, nenhuma garantia – ‘de 
encontrar um emprego diferente do anterior que foi perdido, 
mas que paga igual” (p. 118). 

 

Prossegue a autora: 

 

“E não se trata, de modo algum, de uma vida de 
aventuras, oposta a uma existência de burocrata, mas da 
acentuação de uma fragilidade que os deixará ainda mais à 
mercê. Com a preocupação de uma aprendizagem 
constantemente renovada, sem ter muita chance de tornar-
se competente” (p.119). 

 
Quais são, então, as alternativas para os trabalhadores?  

 

Tornar-se funcionário público? O funcionalismo público já foi uma das grandes 

saídas para o desemprego. Rifkin (1995) cita a experiência americana de 

transformação do setor público no maior empregador do país na década de 70, 
                                            
4 Grifo da autora. 



 23

numa tentativa de reativação econômica. No entanto, pelo menos quando se fala em 

economia brasileira, a política adotada pelo atual governo tem sido a oposta: 

processos sucessivos de privatização. Esses processos trazem em seu bojo duas 

conseqüências: de um lado, aumenta o número de desempregados, uma vez que as 

empresas privatizadas, invariavelmente, reduzem pessoal; de outro lado, divulga-se 

a imagem do funcionalismo público como desnecessário, excessivo, nocivo aos 

interesses do Brasil, reduzindo o “valor de mercado” dos ex-funcionários públicos 

(Biondi, 2000). 

 

Por que então não empreender? Além do fato inegável de que nem todo o ser 

humano possui um perfil empreendedor (Aquino, 1991; Degen, 1989), resta a 

pergunta: quem irá comprar os produtos e serviços produzidos pelos novos 

empreendedores? O Brasil vem atravessando um período de inflação com recessão, 

com o conseqüente aumento das desigualdades sociais e má distribuição de renda, 

alijando do mercado consumidor uma grande massa de brasileiros (Mattoso, 1999).  

 

Novo emprego? Rifkin já foi exaustivo na ênfase em redução de empregos nos 

mais diversos setores da economia. Na agricultura, por exemplo, o autor descreve 

como em 1944 uma colheitadeira mecânica de algodão passou a fazer o trabalho de 

50 pessoas e como, de 1948 a 1964, 100% do algodão norte-americano já era 

colhido por máquinas. Na indústria, onde em 1993 mais de 75% da força de trabalho 

na maior parte das nações industrializadas desempenhava tarefas repetitivas, a 

mecanização desempregou 90 milhões de pessoas. No segmento de serviços a 

situação não foi diferente. Nos Estados Unidos, no período que compreendeu de 

1983 a 1993, 170.000 caixas de Bancos foram eliminados, substituídos pelo auto-

serviço. Note-se que os Bancos, assim como as indústrias, foram os principais alvos 

dos processos de downsizing, com redução de até 75% no número de funcionários e 

até 80% no número de gerentes e funcionários administrativos. O único setor 

emergente, segundo Rifkin, o do conhecimento, está reservado para uma pequena 

elite de empreendedores, técnicos, cientistas, consultores, programadores e 

educadores. Elite essa que, segundo o historiador militar Martin Van Creveld, apud 

Rifkin (1995), deverá proteger-se em bairros exclusivos, cercada de segurança 



 24

particular, dos cada vez mais freqüentes conflitos urbanos e ataques de gangues, 

num clima de verdadeira guerrilha - demonstração de que os “sem trabalho” não 

aceitarão pacificamente sua nova condição.  

 

Na nova sociedade do conhecimento fica evidente os cargos em extinção, 

substituídos por avanços tecnológicos: secretárias, caixas de Banco, telefonistas, 

copeiras, chefias intermediárias e até mesmo escritores e músicos, substituídos 

respectivamente por autores  e orquestras virtuais. 

 

E quanto à flexibilização do trabalho? No Brasil, flexibilização tem significado 

perda de direitos trabalhistas, com os “terceirizados” trabalhando mais e ganhando 

menos do que os  “contratados”. 

 

Se a redução de quadro é inevitável e as soluções apontadas ainda muito 

incipientes (e Rifkin aponta, como única alternativa viável, a “economia social”), é 

preciso que se repense os modelos culturais burocráticos, ainda desenhados para 

os “empregos para toda uma vida”, realidade que já não existe mais. Conforme 

afirmaram Milkovich e Boudreau (2000), as modificações havidas na natureza do 

emprego, no caráter mais auto-suficiente dos contratos e as necessidades de moldar 

um quadro de pessoal extremamente flexível e pronto para mudanças constantes 

sentenciaram o “emprego permanente” à eliminação num futuro muito próximo. 

 

É neste contexto que ocorreu o PDV do BANRISUL, sem que muitos dos seus 

participantes pudessem perceber o que ocorria ao seu redor no momento da 

decisão. 

 

3.1.1 Propostas atuais de redução de quadro: as tentativas menos 

traumáticas 

 
“... não ter nenhum plano é pior do que ter um plano 
imperfeito. Um plano pode fornecer orientação tanto para 
subordinados como para executivos, e sinaliza o 
comprometimento da empresa em antecipar e lidar com 
dificuldades potenciais. Ele é também essencial para 
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propiciar a comunicação e o envolvimento dos empregados 
nas futuras mudanças ...” (Milkovich e Boudreau, 2000, p. 
281). 

 

Enquanto as empresas privadas preocupam-se em como evitar a demissão 

voluntária de técnicos especializados e altos executivos, há em paralelo um 

reconhecimento da necessidade de enxugar os quadros administrativos, de 

trabalhadores não especializados e de chefias intermediárias. Alguns autores, como 

Milkovich & Boudreau (2000) e Robbins (2000), preocuparam-se em prescrever 

algumas formas de planejamento das reduções de quadro com vistas a evitar a 

evasão dos melhores funcionários, os danos à imagem da empresa e a queda no 

moral dos funcionários remanescentes. 

 

Entre os motivos para as reduções de quadro, têm sido citados mudanças nos 

negócios, fusões e aquisições, maior aproveitamento do pessoal, implantação de 

novas tecnologias, queda nas vendas e, sobretudo, redução de custos. O quanto 

uma redução de quadro melhora o desempenho empresarial é um elemento em 

discussão, uma vez que os cortes de pessoal freqüentemente vêm acompanhados 

dos custos diretos e indiretos da rotatividade, tais como os efeitos negativos sobre o 

clima organizacional, as reclamatórias trabalhistas, a perda de informações etc. 

 

Independente dos motivos, da forma e da quantidade de postos de trabalho a 

eliminar, parece haver um conjunto de proposições para o planejamento do que 

Milkovich e Boudreau (2000, p. 282) chamaram de uma “reestruturação 

responsável”. Vale a pena transcrever algumas das orientações propostas pelos 

autores: 

- articular uma visão do que você pretende que sua organização alcance; 

- estabelecer uma cultura organizacional que veja as pessoas como um bem 

a ser desenvolvido e não como uma despesa a ser cortada; 

- ser claro a respeito de suas metas de curto e longo prazos; 

- fazer com que as pessoas que vão ter de viver com as mudanças tomem 

parte nelas; dar oportunidade de acesso a todos os níveis hierárquicos; 
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- se cortar pessoal para reduzir custos for inevitável, estabelecer um conjunto 

de prioridades para fazê-lo e ser fiel a elas (por exemplo, cortar os 

terceirizados e os temporários primeiro). Deixar claro em palavras e atos 

que os empregados permanentes e produtivos serão os últimos a serem 

mandados embora; e 

- dar aos empregados sobreviventes uma boa razão para ficar. Mostrar quais 

as novas oportunidades que estarão disponíveis para eles 

 

Naturalmente, o modelo proposto pelos escritores norte-americanos da 

Universidade de Cornell foi estruturado a partir das possibilidades e características 

de empresas privadas. A empresa pública sofre limitações legais que pressupõem o 

desenvolvimento de modelos específicos, como o que se pretende apresentar ao 

final deste trabalho. 

 

3.2 O BANRISUL Como Empresa Pública: compreendendo a estrutura 
burocrática e sua influência no desenvolvimento de talentos 

 

O BANRISUL, como grande parte das empresas públicas, assume 

características de empresa burocrática. Com sua estrutura baseada essencialmente 

no modelo weberiano, piramidal, centralizado e departamentalizado, sofre com uma 

série de suas disfunções. A seguir, analisaremos detalhadamente o modelo 

burocrático, adotado pelo Banco e que teve significativa influência na estruturação 

do PDV de 1995.  

 

3.2.1 A burocracia de Weber e o conceito atual de burocrata 

 

Chamar alguém de burocrata nos dias de hoje é, sem dúvida, ofensivo. 

Equivale a dizer que o indivíduo é apegado a regras rígidas e muitas vezes 

obsoletas ou sem sentido, que manipula papéis desnecessários e ocupa seu dia 

carimbando formulários. No entanto, esse conceito de burocrata não corresponde ao 

conceito proposto por Max Weber mas sim, está associado ao que Merton (1978) 

chamou de disfunções da burocracia. Idealizada para ser produtiva e funcional, com 
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formato aplicável tanto a organizações públicas como privadas, a burocracia deveria, 

em sua forma pura, atender a requisitos claros e pré-definidos, que garantiriam sua 

eficiência. Cabe lembrar aqui que Weber não inventou a burocracia, uma vez que 

antes dele já existiam organizações no formato burocrático, mas definiu as suas 

normas. A Igreja Católica e o Império Romano são exemplos disso. A burocracia de 

Weber é uma forma de organização humana, baseada na racionalidade, e a 

administração burocrática representa o “exercício da dominação baseado no saber”. 

(Weber apud Campos, 1978). Na sociedade burocrática (ou racional-legal, como 

também foi designada), a legitimação do domínio se dá pelas normas, pela 

organização, regras e estatutos, e pela obediência a estas normas (Weber, 1979).  

 

Weber (Weber, 1979; Chiavenatto, 1993) procurou definir um tipo ideal 

burocrático, algo como um modelo conceitual hipoteticamente perfeito, no qual as 

principais características seriam: 

– divisão hierárquica, com uma estrutura clara de mando e subordinação, 

vinculada ao cargo e não a seu ocupante; 

– existência de regras racionais, explícitas e impessoais e de regulamentos, 

leis e normas administrativas; 

– registro e documentação de comunicações, fatos e atos administrativos e 

técnicos; 

– especialização e treinamento de funcionários assalariados, com carreira na 

organização e sem propriedade dos meios de produção e administração; 

– definição prévia do funcionamento da organização; 

– racionalidade; 

– impessoalidade nas relações humanas com a definição de tarefas sendo 

feita de acordo com os cargos e não com seus ocupantes;  

– coerência entre escopo do cargo e propósitos da organização; 

– seleção de pessoal tendo por base o mérito e a competência técnica, os 

critérios racionais e universais, e nunca as preferências pessoais. 

Realização de exames e concursos; 

– separação entre a propriedade e a administração, com profissionais 

especializados gerindo a organização. Os meios de produção e 



 28

administração não são de propriedade dos burocratas, o capitalista se 

afasta da gestão da organização e diversifica as suas aplicações de capital; 

e 

– previsibilidade do funcionamento para todos os membros, com todas as 

atividades previstas e rotinizadas. 

 

Assim, Weber define a burocracia como um “agrupamento social em que rege 

o princípio da competência definida mediante regras, estatutos, regulamentos; da 

documentação; da hierarquia funcional; da especialização profissional; da 

permanência obrigatória do servidor, na repartição, durante determinado período de 

tempo; e da subordinação do exercício dos cargos a normas abstratas”. Define ainda 

a burocracia como um “fator de eficiência econômica e ingrediente indispensável de 

toda associação democrática” (apud Ramos, 1966, p.254). 

 

Lapassade (1972) descreve a burocracia weberiana como uma organização: 

a. com regras fixas que determinam as atribuições dos funcionários e 

permitem controlar seu trabalho;  

b. hierarquizada; 

c. que confere grande importância aos documentos escritos; 

d. que pressupõe formação profissional destacada; e 

e. cujos funcionários se dedicam em tempo integral, constituindo-se em “tipos 

sociais”. 

 

Para Lapassade, do ponto de vista weberiano, a autoridade burocrática tem por 

base a racionalidade, de forma que os subordinados devem obedecer os superiores 

que, natural e racionalmente, detêm maior conhecimento, uma vez que foram 

selecionados e testados em suas habilidades antes de assumirem o cargo. Na 

prática, porém, isto nem sempre ocorre, na medida em que nem todos os líderes 

possuem determinadas habilidades de comando não passíveis de aprendizagem 

através de atividades estritamente curriculares. Exemplo destas habilidades seriam a 

criatividade, o poder de convencimento e a liderança carismática. 
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3.2.2 Críticas às organizações burocráticas 

 

A burocracia de Weber vem recebendo diversas críticas ao longo dos anos, 

principalmente em função do seu caráter formal e impessoal e da previsibilidade de 

seu funcionamento. No entanto, a total previsibilidade é impraticável na medida em 

que a organização funciona para e através de seres humanos, em essência não 

passíveis de previsibilidade completa. Devido a esta característica, surgem o que 

Merton (1978) chamou de “disfunções” da burocracia (Motta e Pereira, 1981; Merton, 

1978), a saber: 

1. internalização das regras e exagerado apego aos regulamentos. As 

normas e regulamentos perdem seu sentido de atender aos propósitos da 

organização na medida em que transformam-se de meios em fins em si 

mesmas; 

2. excesso de formalismo e de papelório. Devido à necessidade de  

documentação e formalização das comunicações, levando à perda de 

agilidade e eficiência; 

3. resistência a mudanças. Acostumados com previsibilidade e estabilidade, 

os funcionários encaram a mudança como uma ameaça, resistindo a ela 

com todos os meios disponíveis;  

4. despersonalização do relacionamento. A ênfase dada aos cargos e não 

às pessoas leva à indiferenciação;  

5. categorização como base do processo decisório. Autoridade exercida e 

decisões tomadas com base no cargo e não na competência técnica; 

6. superconformidade às rotinas e procedimentos. Inflexibilidade, não 

questionamento das normas e regulamentos, que podem em determinado 

momento já não refletir os objetivos da organização. Perda de iniciativa e 

criatividade; 

7. exibição de sinais de autoridade. Para demonstrar as posições 

hierárquicas dos funcionários, uso de símbolos de status, tais como 

uniforme, tipo de mesa, tamanho e localização da sala, entre outros; e 

8. dificuldade no atendimento a clientes e conflitos com o público. Tendo 

como prioridade a execução de normas e regulamentos, o burocrata perde 
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o foco no cliente, atende de forma padronizada, com  pouca atenção, 

gerando conflito com o público externo. 

 

Guerreiro Ramos (1966) estudou exaustivamente as críticas ao sistema 

burocrático e destacou seus principais oponentes. Marx considera a burocracia uma 

“expressão da sociedade de classes”, que acabaria por desaparecer num regime 

socialista igualitário. Para Marx (apud Ramos, p. 246), “a burocracia não é o espírito 

do estado, mas sua falta de espírito”. Robert Michels atenta para o monopólio de 

poder e decisões que tende a formar-se nos sistemas burocráticos. Ludwig Von 

Mises não acredita na possibilidade de mudança e evolução no ambiente 

burocrático, uma vez que “ninguém pode ser, ao mesmo tempo, um correto 

burocrata e um inovador. O progresso é precisamente aquilo que as regras e os 

regulamentos não prevêem; está necessariamente fora do campo da atividade 

burocrática” (Von Mises apud Ramos, p. 247). Karl Mannheim “chama a atenção 

para a mentalidade conservadora como traço habitual do burocrata” (apud Ramos, p. 

248), um funcionário com seus horizontes e sua capacidade de percepção limitadas 

e embotadas pela própria prática profissional, incapaz, portanto, de perceber e atuar 

com a requerida iniciativa em ambientes que exijam mudanças e adaptações. 

Veblen complementa e apoia as afirmativas de Mannheim, ao desenvolver o 

conceito de “incapacidade treinada, que resulta de rígida adesão sentimental a 

regras e instrumentos, ainda que tenham perdido a função para que originalmente 

foram destinados” (apud Ramos, p. 249). Merton associa a incapacidade treinada 

com o que chama de “deslocamento de objetivos”, que transforma meios em fins e 

cristaliza normas e procedimentos, ainda que tenham perdido totalmente sua função, 

em virtude de mudanças no ambiente interno ou, muito provavelmente, no ambiente 

externo. Esse fenômeno leva o funcionário burocrata a notáveis dificuldades de 

adaptação e perda da visão crítica e inovadora. Para possibilitar a manutenção do 

status quo, cria-se um espírito corporativista e reacionário, onde o grupo se defende 

de qualquer tentativa de mudança das normas e padrões, sacrificando com isso o 

atendimento à clientela, cuja satisfação e atendimento adequado são 

progressivamente afastados dos objetivos da instituição burocrática e de seus 

servidores.  
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“... a disciplina necessária para manter, dentro do conjunto 
burocrático, o comportamento estandardizado que se 
deseja, supõe o desenvolvimento de uma atitude ritualista 
dos funcionários (correspondente ao ‘deslocamento das 
finalidades’), cuja rigidez resultante lhes torna difícil 
responder às exigências particulares de sua tarefa e que, 
paralelamente, essa rigidez desenvolve o espírito de casta, 
abrindo assim um fosso entre o funcionário e seu público” 
(Merton, apud Crozier, 1981, p. 263).  

 

Esta situação exemplifica o que Crozier chamou de “círculo vicioso”: quanto 

maior a rigidez das normas, maiores as dificuldades de adaptação, e maior a 

necessidade de aumentar o controle e a regulamentação, gerando novamente novas 

dificuldades de adaptação e conflitos com o público (Crozier, 1981). Philip Selznick 

traz o conceito de “paradoxo da organização” onde os objetivos amplos da 

organização são substituídos por objetivos operacionais, imediatos, parciais e 

limitados. Com o acesso restrito à formulação, compreensão e aplicação dos 

objetivos gerais, os servidores voltam-se para a consecução de pequenas tarefas, 

que passam a ter força de grandes objetivos, de acordo, também, com os interesse 

dos próprios funcionários. Para Selznick, outro fator é relevante: a estrutura interna 

informal é orientada para controlar a organização. “Dir-se-ia que é uma estratégia 

mediante a qual os diferentes participantes da organização lutam por poder, 

prestígio, vantagens materiais, ou se defendem contra a alienação, em suas várias 

formas” (apud Ramos, p. 250). Segundo Crozier, Selznick mostra o “círculo vicioso” 

no que se refere à especialização burocrática.  

 

“A organização burocrática especializa e fragmenta os 
papéis para tornar o perito mais neutro e mais independente, 
mas desta forma, ela tende a criar um espírito de castas e 
tentações de aliança com os interesses que se cristalizam 
em redor desses papéis; a disfunção que se desenvolve 
será, naturalmente, combatida através do reforço da 
especialização” (Crozier, 1981, p. 264).  

 

Para Gouldner (apud Crozier, 1991), “o círculo vicioso se apoia sobre a 

existência de um problema de controle e supervisão”. As regras impessoais ao 
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mesmo tempo em que buscam a redução das tensões entre os subordinados, 

perpetuam outros tipos de tensão, obrigando novamente ao aumento de regras. 

  

Através destas análises, não só de Selznick, Gouldner e de Merton, mas de 

diversos estudiosos do fenômeno burocrático, Michel Crozier define a burocracia 

como um complexo de “círculos viciosos”, como “um sistema de organização 

incapaz de corrigir-se em função de seus erros, e cujas disfunções se converteram 

em um dos elementos essenciais de seu equilíbrio” (p. 283). A centralização das 

decisões e a impessoalidade das regras se encontram de tal forma arraigadas que, 

quando uma regra não atende mais aos objetivos propostos, ela é reforçada para a 

manutenção do equilíbrio, e não abandonada ou revisada, como seria de se supor. 

Segundo Crozier, essa rigidez se explica pela permanente luta pelo poder  entre 

dirigentes e subordinados.  

 

“Exatamente porque os subordinados não são 
passivos, mas ativos, na defesa de seu poder de barganha, 
é que se esforçam para agravar os círculos viciosos que os 
protegem, na medida em que deles se aproveitam para 
melhorar suas posições no tocante ao público e à 
organização. Em tais condições, o ambiente burocrático é 
inapto a adaptar-se gradativamente às transformações do 
ambiente externo” (apud Ramos, p. 251).  

 

Fica claro que, para Crozier, os comportamentos disfuncionais dos servidores 

das instituições burocráticas são mecanismos defensivos à rigidez e ao controle 

excessivo e centralizado, exercido sobre eles. Para o autor, a modernização 

interessa a uma minoria dentro do serviço burocrática, encontrada entre o alto 

escalão.  Fica claro que, na opinião de Crozier, a possibilidade de mudança e 

adaptação a uma sociedade dinâmica e complexa como a contemporânea, é 

bastante reduzida.  

 

3.2.3 Burocracia e sofrimento do servidor público 

 

É inegável a associação entre o termo “burocracia” e as empresas públicas de 

todo tipo. O BANRISUL não constitui-se exceção. Conforme será possível verificar 
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na posterior análise dos dados, o Banco mantém uma estrutura e uma cultura 

fortemente burocráticas. Em função disso, vale a pena trazer à luz um estudo que 

aborda as implicações das mazelas burocráticas sobre a saúde e a motivação dos 

servidores, bem como sobre o desenvolvimento de seus talentos e vocações. 

 

Em sua dissertação de mestrado em Administração pela UFRGS – 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, defendida em 1997, Maria Jandira 

Oliveira estudou o significado do trabalho no setor público e os prazeres e 

sofrimentos envolvidos na atividade profissional dos servidores. Orientada pelo 

Professor Doutor Cláudio Mazzilli e utilizando um enfoque dejouriano, Oliveira 

analisou os motivos que levaram uma amostra de servidores a ingressar na carreira 

pública e lá permanecer, apesar das dificuldades. 

 

Entre as razões de ingresso encontram-se:  

– estabilidade no emprego e benefícios: em contraponto ao medo de 

imprevistos, ao receio em enfrentar “o mundo lá fora”, com os altos índices 

de desemprego, os serviços de assistência médica precários, os 

rendimentos diminuídos na aposentadoria, as exigências cada vez maiores 

no mercado de trabalho; 

– influência familiar: ou por modelos (parentes funcionários públicos) ou por 

pressões (“não se pode desprezar um emprego garantido”); e 

– meio de “ganhar a vida”: o emprego público considerado como um 

trabalho como qualquer outro, que garante a subsistência, se explica e se 

justifica por isso. 

 

Entre os fatores de sofrimento estão: 

- monotonia da atividade: atividades repetitivas, pouco criativas, 

monótonas. Segundo Dejours (1993, p. 162), o trabalho repetitivo, com 

normas e ritmos rígidos gera mecanismos defensivos, que podem levar ao 

embotamento das reações dos trabalhadores e às doenças 

psicossomáticas. “Os fantasmas, a imaginação e o sofrimento criativo 

chegam a entrar em concorrência com a injunção de executar um modo 
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operatório prescrito e rigidamente definido. Ao ponto de os trabalhadores 

chegarem a lutar contra sua própria atividade de pensar espontânea, 

porque essa última tende a desorganizar sua atividade, a perturbar suas 

cadências, e a ocasionar erros (atos falhos);  

- sentimento de clausura: a inatividade, o sentir-se preso, sem possibilidade 

de troca com o ambiente externo e interno, sem possibilidade de 

crescimento, vigiado e regido por normas rígidas; 

- pertencer à área-meio: portanto, não obter reconhecimento e desvincular-

se da finalidade do trabalho, atuar nos fragmentos, não participar; 

- salário: aceito como ruim em troca de uma situação menos exigente no 

ingresso e mais estável, “é pouco mas é certo”; 

- desvincular-se de sua formação acadêmica: desvincular-se da imagem 

idealizada e diferenciada de profissional de curso superior. “... na área meio 

observa-se que a profissão é vista tão somente como meio de subsistência 

remunerada, pelo exercício de um trabalho” (p. 70); 

- falta de perspectivas de ascensão: um dos os maiores motivos de 

sofrimento. Os aspectos políticos das gratificações, a falta de recompensas 

aos que se dedicam e a falta de punições aos que não se dedicam. Falta de 

critérios objetivos para atingimento de cargos de chefia e obtenção de 

funções gratificadas. “A chefia é vista não como um coordenador de 

esforços que, voltado para o atingimento dos objetivos do setor, media as 

expectativas da organização e de seus subordinados, promovendo o seu 

desenvolvimento. Mas, antes, como uma figura que emerge de disputas 

pelo poder e que se estabelece à margem do trabalho” (p. 75); 

- imagem de desprestígio do serviço público: pressões da mídia e de 

grupos privados interessados em controlar empresas estatais aliados 

aqueles que estão simplesmente descontentes com a baixa qualidade dos 

serviços obtidos e os altos impostos pagos, geraram uma verdadeira 

campanha contra o funcionalismo, visto atualmente como a “razão da 

falência do Estado”; 

- auto-imagem: frente à desorganização da estrutura e aos ingressos 

desqualificados “a auto-imagem dos servidores revela-se refém das 
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decisões políticas que permitiriam o ingresso excessivo, sem planejamento, 

sem critérios, sem objetivos, sem avaliação, sem aprimoramento nem 

profissionalização, que possibilitaram vantagens exorbitantes a muito 

poucos e forneceram a imagem do servidor público” (p. 81); e 

- subutilização de potencial: tanto o sistema de ingresso, como o 

treinamento e o estágio probatório indicam “desconhecimento do capital 

humano disponível” e falta de planejamento de recursos humanos, em 

processos onde os objetivos da organização são pouco claros e pouco 

divulgados. 

 

Entre os motivos de prazer no trabalho destacam-se: 

- o cliente: “Os motivos de prazer no trabalho aparecem geralmente voltados 

para a satisfação direta do usuário” (p. 61). É o cumprimento da finalidade 

social do serviço público, é ver a clientela bem atendida, é resolver seus 

problema ou minimizar seu sofrimento, é sentir-se útil; e 

- reconhecimento do trabalho: seja pelo cliente, seja pelos pares, 

superiores ou subordinados, é o reconhecimento de sua utilidade social. 

 

Segundo Oliveira:  

 

“As contribuições da escola dejouriana, numa primeira 
análise do contexto onde se insere a problemática da atitude 
do servidor público ante o trabalho, parecem indicar a 
existência de uma ideologia defensiva, desencadeada por 
posturas políticas, que imprimiram na administração pública 
a licenciosidade necessária para atenuar o autoritarismo, 
enquanto instrumento eficaz no solapamento da cidadania” 
(p. 36).  

 

Como se vê neste interessante retrato da administração pública, as disfunções 

do modelo burocrático, tais como falta de perspectivas de ascensão, falta de 

treinamento e capacitação e falta de oportunidades de exercer trabalho criativo e 

participativo, são fontes de insatisfação e sofrimento do servidor público. Por outro 

lado, permanecem os motivos de continuidade na função, quais sejam, a 

estabilidade e os benefícios. Esses são assegurados não pelo modelo burocrático 
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original (estabilidade pela seleção, capacitação e especialização), mas pelas suas 

disfunções (incapacidade do sistema de avaliar-se e corrigir-se, na expressão de 

Crozier). 

 
3.3 Como Identificar Talentos: análise dos aspectos cognitivos, afetivos e 

da história de vida dos funcionários públicos 
 
O modelo de PDV que está sendo aqui proposto deve, essencialmente, levar 

em consideração os talentos dos indivíduos que compõem seu público-alvo. Para 

tanto, é necessário identificar seus perfis pessoais e profissionais, analisando 

aspectos cognitivos (tipos de inteligência) e afetivos (motivações e expectativas), 

bem como suas histórias de vida e possíveis determinantes das suas escolhas de 

vida e de carreira. Com essa finalidade, descreve-se a seguir as principais teorias 

que embasarão a análise dos perfis estudados. 

 

3.3.1 Teorias cognitivas 

 

A noção do que representa ser inteligente e de quais capacidades são 

valorizadas socialmente vem sofrendo modificações de acordo com a época e a 

evolução das diferentes culturas. Provavelmente, no tempo das cavernas o indivíduo 

considerado “inteligente” – muito embora a noção de inteligência não houvesse 

ainda sido formulada claramente - era o que conseguia sobreviver frente às 

intempéries, à escassez de alimentos e aos ataques dos animais selvagens. Pelo 

menos esse é o nosso olhar sobre o passado, à luz de uma noção bastante atual: 

inteligente é aquele que sabe resolver problemas. Mas de que tipo de problemas 

estamos falando? Segundo os defensores da inteligência como um fator único, 

amplamente aceita desde a sua formulação até a década de 90, a inteligência está 

diretamente relacionada à capacidade de resolver problemas de natureza lógico-

matemática. Já para os mais recentes teóricos da inteligência, ser inteligente é ser 

capaz de controle emocional (Daniel Goleman, 1996) ou de resolver diferentes tipos 

de problemas, determinando assim, diferentes tipos de inteligência (Howard 

Gardner, 1994). O fato é de que o consenso vigente durante décadas a respeito de 
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um fator único de inteligência ruiu a partir dos pressupostos apresentados por 

Gardner em sua “Teoria das Inteligências Múltiplas”. Além disso, no que se refere à 

origem da inteligência, nem sequer se chegou, algum dia, a um consenso. 

 

Sob o título original “Intelligence: the battle for the mind”, dois renomados 

psicólogos defenderam teses antagônicas sobre as raízes da inteligência humana. 

De um lado, Eyzenck procurando demonstrar que a inteligência, assim como 

diversas outras manifestações humanas, é determinada por fatores genéticos. De 

outro lado, Kamin apresentando argumentos em favor da influência ambiental na 

formação da inteligência. Isto demonstra que o debate acadêmico e científico em 

torno da inteligência está longe de chegar a um denominador comum.  

 

Segundo Eyzenck (1981), a palavra inteligência foi inventada por Cícero, na 

Roma Antiga, e até hoje tem seu significado associado às capacidades cognitivas e 

intelectuais de uma pessoa. No século passado, diversos estudiosos, filósofos, 

estatísticos e fisiologistas, contribuíram para a questão das origens da inteligência. 

“O cérebro, descobriu-se, sempre atua como um todo ... o funcionamento cognitivo é 

governado por áreas amplas do cérebro e não por pequenas áreas especializadas. 

A ação de massa foi identificada teoricamente como a inteligência por muitos 

autores” (p. 17). 

 

Os argumentos de Eyzenck em favor da hereditariedade são amplos, embora 

ele não despreze de todo a influência ambiental na determinação da inteligência. 

Tanto essa afirmação é verdadeira, que o autor sugere que a grande pergunta a ser 

respondida pela ciência não é se a inteligência é hereditária, mas sim, “em que 

medida as diferenças observadas na capacidade humana são devidas a fatores 

ambientais, em que medida são devidas a fatores genéticos, e em que medida há 

interação entre os dois” (1981, p. 53). A hipótese de Eyzenck é de que a genética 

teria uma influência de 80% na determinação do grau de inteligência, restando aos 

fatores ambientais apenas 20%. A fim de defender sua posição, Eysenck aborda os 

estudos de Loehlin e Nichols, realizados com gêmeos, que demonstraram que essas 

crianças tratadas de forma semelhante, não apresentaram maior semelhança, em 
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termos de suas capacidades cognitivas. Quanto ao fator gênero, o autor acredita 

que homens e mulheres têm QIs semelhantes. No entanto, homens desenvolvem 

mais as habilidades espaciais, enquanto as mulheres obtêm melhores resultados 

nas tarefas verbais. Essas diferenças seriam herdadas e influenciadas por fatores 

hormonais. Quanto às controvertidas diferenças intelectuais entre indivíduos de 

diferentes etnias, Eyzenck mostra-se cauteloso, indicando que “há um consenso 

quanto à prematuridade de qualquer conclusão muito definitiva: no máximo, 

podemos discutir acerca de probabilidades. Todavia, negar que estas probabilidades 

apontam para uma base genética nas diferenças raciais seria ignorar fatos bem 

estabelecidos” (p. 93). Defendendo-se das críticas de que suas concepções seriam 

politicamente incorretas, o autor escreve que a hereditariedade como determinante 

da inteligência não tem caráter prescritivo, ou seja, não quer dizer que não se possa 

fazer nada a respeito. Além disso, suas conclusões apoiam-se em estudos 

estatísticos, de populações determinadas, em épocas e locais definidos, podendo 

ser alteradas para outras populações, condições e épocas. Finalmente, o autor 

argumenta que um quociente de inteligência elevado não garante ao indivíduo 

aceitação e adaptação social. Exemplo disto seriam os anti-sociais, com altos níveis 

de inteligência, utilizada a serviço do mal. Da mesma forma, o teste de QI não gera 

desigualdades sociais, apenas traz à luz dados para conclusões, decisões e ações 

posteriores. 

 

Assim como Eyzenck encabeça a lista dos defensores do hereditarianismo, seu 

contemporâneo Kamin é um ferrenho defensor do ambientalismo no grande debate 

sobre os fatores determinantes da inteligência. Questionando a validade de estudos 

clássicos sobre a inteligência, realizados tanto com gêmeos, como com crianças de 

diferentes etnias, sobretudo negras, Kamin acredita que é impossível fazer 

afirmações conclusivas sobre a base genética da inteligência, uma vez que não seria 

possível medir com certeza as capacidades cognitivas. Dessa forma, Kamin 

descredencia os testes de QI como formas válidas de aferir o potencial intelectual de 

um indivíduo, e sugere aos leitores que a inexistência de um meio válido de 

medição, tornaria os hereditarianistas tão subjetivos em suas pesquisas quanto os 

ambientalistas.  
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Ao final do debate, pode-se perceber que os dois autores concordam em 

alguns pontos. Um deles é que tanto o meio ambiente como a hereditariedade 

contribuem para a formação das diferenças individuais e níveis de inteligência. A 

grande questão está no quanto cada fator contribui. Um segundo ponto é a questão 

ética. Eyzenck afirma que uma razão eticamente aceitável do uso de testes de QI 

seria apontar necessidades de desenvolvimento e pô-las em prática. Kamin 

preocupa-se com o mau uso de pesquisas científicas que, feitas sem critérios 

acadêmicos aceitáveis, serviriam para reforçar preconceitos e diferenças sociais. O 

terceiro ponto que chama atenção é a necessidade que ambos identificam em dar o 

maior grau possível de validade e uso de métodos científicos às pesquisas sobre a 

inteligência, buscando suas bases empíricas. 

 

Conforme citado anteriormente, além do grande debate sobre a polaridade 

entre genética e ambiente, protagonizada por Eyzenk e Kamin, um outro pólo de 

divergências teóricas parece tomar conta do cenário atual: será a inteligência um 

fator único (fator G) ou um fator múltiplo (inteligências múltiplas)? De um lado, os 

defensores do conceito clássico de inteligência, de Spearman (1955) a Herrnstein e 

Murray (1994), de outro, os relativamente recentes estudos de Howard Gardner 

(1995). E para “colocar ainda mais lenha na fogueira”, o conceito de Inteligência 

Emocional de Goleman (1996).  

 

O psicólogo britânico Charles Spearman ficou conhecido por suas amplas 

pesquisas no campo da inteligência, com a utilização de métodos estatísticos 

próprios, como a análise fatorial, “um novo método para a investigação da estrutura 

da inteligência” (Spearman, 1955, p. 12). Iniciados em 1904, seus estudos 

apontaram para a definição de um fator geral de inteligência, que ele chamou de 

fator “g”. “Seu argumento era que, se existia alguma capacidade cognitiva 

abrangente, contínua, permitindo a uma pessoa raciocinar bem, resolver problemas 

e, em geral, ter êxito no campo cognitivo – Spearman chamou isto de ‘g’ – então, era 

possível elaborar um número grande de problemas diferentes, de dificuldade 

variada, para testar essa capacidade” (Eyzenck & Kamin, 1981, p. 17). As 
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experiências desse psicólogo inspiraram uma série de outras pesquisas sobre 

inteligência e o desenvolvimento dos testes psicométricos, de medição de 

capacidades cognitivas gerais e de habilidades específicas (os clássicos testes de 

QI). Spearman apresentou sua teoria dos fatores em 1925, didaticamente resumida 

por Jaime Bernstein, apud Spearman (1955). Segundo essa teoria, existem três 

fatores relacionados à inteligência: 

– fator g (“General factor: g factor”): É um fator quantitativo único, 

considerado um fator geral, comum a todas as habilidades de uma mesma 

pessoa, mas amplamente variável de pessoa a pessoa. O fator g é o que na 

prática chamamos de inteligência geral. Em termos qualitativos, g é visto 

como uma energia mental subjacente e constante em todas as operações 

psíquicas; 

– fator e (“Specific factor: s factor”): É uma fator quantitativo, que apresenta 

variações tanto de indivíduo para indivíduo, como de habilidade para 

habilidade, no mesmo indivíduo. “...e é próprio de cada habilidade particular 

e não depende nem se correlaciona com g nem com os outros e. 

Qualitativamente, os e são as máquinas, dispositivos ou instrumentos 

(engines) através dos quais atua e opera a energia mental (g). A cada 

habilidade corresponde uma engine” (p. 15); e 

– fatores de grupo ou comuns (Overlapping factors): É um fator comum a 

muitas habilidades de um conjunto com características afins. Alguns dos 

fatores de grupo identificados por Spearman são: V (verbal), M (mecânico, 

espacial), N (numérico, memória e lógica), V (vontade, will), H (habilidade), 

e P (perseverança). 

 

“Em resumo, Spearman (1955, p. 15) considera que a inteligência é 

determinada por um grande número de fatores (um para cada função), por um 

número limitado de fatores de grupo (que intervêm em certo número de funções) e 

por um fator geral (comum a todas as funções)”. Com essa teoria, o autor procurou 

conciliar as principais correntes teóricas divergentes sobre a inteligência, como a 

corrente monárquica (que postula apenas uma inteligência geral), a oligárquica (que 

postula várias faculdades diferenciadas) e a anárquica (que defende a existência de 
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múltiplas atitudes independentes). Eyzenck concordou integralmente com as 

hipóteses de Spearman e com a validade dos testes de QI desenvolvidos a partir 

dessas hipóteses. Diz Eyzenck (1981, p. 43): “Quase não há dúvida de que os testes 

de QI podem medir o que o homem comum identificaria e reconheceria como 

inteligência. Isto parece que nos justifica pela identificação de ‘g’ e QI com 

inteligência e pelo uso dos termos ‘g’ e inteligência, de forma intercambiável...”.  

 
3.3.1.1 A Teoria das Inteligências Múltiplas: a escolha de uma base teórica em 

meio ao grande debate 

 
Embora  esteja claro que não existe consenso entre os acadêmicos sobre o 

que seja a inteligência e qual sua origem, para fins dessa pesquisa optou-se por 

aceitar, como base teórica para a discussão dos resultados, a teoria de Howard 

Gardner. Conforme será possível verificar a seguir, nem sequer há aceitação de que 

os tipos de inteligência descritos pelo autor sejam de fato inteligências, ou apenas 

talentos. No entanto, a proposta de Gardner se presta a uma análise vocacional 

mais detalhada, uma vez que há indivíduos igualmente inteligentes, com vocações 

absolutamente distintas. Portanto, a resposta à questão: “o sujeito é inteligente?” 

não seria suficiente para trazer luz ao problema de pesquisa e auxiliar na 

identificação de diferentes perfis vocacionais. Nesse sentido, Gardner oferece uma 

visão mais abrangente e diversificada dos talentos (ou inteligências) humanos. 

 

A teoria das inteligências múltiplas constituiu-se como uma alternativa à noção 

amplamente aceita de que existe apenas um tipo de inteligência humana, que pode 

ser avaliada ou medida por instrumentos psicométricos padronizados. De acordo 

com a teoria de Gardner (1995), não existe uma inteligência única. Portanto, não 

seria possível medi-la com um único teste, como o do QI. Segundo ele, esse teste 

clássico, utilizado por décadas para medir a inteligência e o potencial de escolares e 

profissionais, mede predominantemente um dos tipos de inteligência, a lógico-

matemática. Os demais tipos de inteligência não são contemplados adequadamente 

por este tipo de medição, ficando os indivíduos, com outras capacidades e/ou 
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talentos intelectuais, classificados como pouco inteligentes pelo QI tradicional. Diz 

Gardner: 

 

“... fica igualmente claro que os atuais métodos de avaliação 
do intelecto não estão suficientemente afiados a ponto de 
permitir a avaliação dos potenciais ou conquistas de um 
indivíduo em navegação por estrelas, domínio de uma língua 
estrangeira ou composição via computador. O problema está 
menos na tecnologia da testagem do que nas maneiras 
pelas quais habitualmente pensamos sobre o intelecto e em 
nossas concepções arraigadas de inteligência” (Gardner, 
1994, p. 4). 

 

O autor apresentou as bases de sua teoria em dois livros, já publicados no 

Brasil, “Estruturas da Mente” e “Inteligências Múltiplas”. Ele expandiu a teoria 

apresentando também amplo material sobre sua aplicação às questões da 

criatividade e da liderança, através de estudos de casos, editados no Brasil sob os 

títulos “Mentes que Criam” e “Mentes que Lideram”. Em “Mentes que Criam”, a 

criatividade é analisada a partir das biografias de sete personalidades de destaque 

mundial, também do século vinte, cada uma delas paradigmática de um tipo de 

inteligência. Já em “Mentes que Lideram”, a liderança é vista sob a luz das biografias 

de onze líderes do século vinte, todas tendo, em grau significativo, um tipo 

específico de inteligência, a interpessoal. 

 

3.3.1.2 Os tipos de inteligência 

  

Gardner sugeriu primeiramente a existência de sete tipos de inteligência, 

descritas ao longo de sua obra, a saber: 

a.  inteligência lingüística - tem origem na esfera auditivo-oral. Exemplificada 

pelos poetas e escritores, a inteligência lingüística inclui a capacidade de 

organizar imagens, descrevendo-as de acordo com um novo significado. É 

também a sensibilidade para os sons das palavras e suas interações 

musicais, a facilidade técnica com as palavras e o domínio da sintaxe. O 

gênio do século XX, escolhido por Gardner para exemplificar esse tipo de 

inteligência é o poeta anglo-americano T. S. Eliot; 
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b.  inteligência lógico-matemática - inteligência de natureza não-verbal. A 

resposta para intrincados problemas pode ser construída antes de ser 

articulada. Segundo Gardner, este tipo de inteligência proporciona a 

principal base para os testes de QI, e é o arquétipo da “inteligência pura”.  É 

a inteligência dos físicos, dos engenheiros e de outras atividades afins, 

como as disciplinas hard do currículo de administração. O gênio 

paradigmático é Albert Einstein;  
c.  inteligência espacial -  capacidade de imaginar, identificar e relacionar 

corpos e objetos em rotação, em diferentes dimensões e ângulos. É a 

inteligência dos arquitetos, pintores e enxadristas. Pablo Picasso representa 

paradigmaticamente este tipo de inteligência”. Segundo Gardner, “... 

centrais à inteligência espacial estão as capacidades de perceber o mundo 

visual com precisão, efetuar transformações e modificações sobre as 

percepções iniciais e ser capaz de recriar aspectos da experiência visual, 

mesmo na ausência de estímulos físicos relevantes.” (1994, p. 135 ); 

d.  inteligência musical - evidentemente, é a inteligência dos grandes 

compositores e músicos, como Mozart. É a capacidade de identificar e 

combinar sons e ritmos, transmitindo movimento e sentimento. Igor 

Stravinsky é o gênio paradigmático escolhido por Howard Gardner. 

e.  Inteligência  corporal-cinestésica - a inteligência dos atletas, mímicos e 

dançarinos. Envolve o conhecimento e domínio dos movimentos corporais 

utilizados como meio de expressão, que Gardner (1994) chamou de uso 

hábil do corpo. O tipo paradigmático escolhido por Howard Gardner é a 

bailarina Martha Graham; 

f.  inteligência Intrapessoal - a inteligência do auto-conhecimento e 

autodomínio. O tipo paradigmático escolhido por Howard Gardner é 

Sigmund Freud; e 

g.  inteligência Interpessoal - a inteligência do relacionamento social efetivo, 

da empatia, da liderança, da diplomacia e da influência social. Mahatma 

Gandhi é o gênio identificado por Howard Gardner como paradigmático 

deste tipo de inteligência. 
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No seu livro de 1997, “Extraordinary Minds”, Gardner acrescenta uma oitava 

forma de inteligência, especializada na apreensão do mundo natural, e que 

caracterizou gênios como Darwin (Gardner, 1997, p. 36). Essa inteligência 
naturalista já havia sido mencionada por Gardner em conferência promovida pela 

Faculdade de Educação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,  

em julho de 1997. 

 

3.3.1.3 A medição científica da inteligência 

 

Para Gardner, o rigor do método científico e a aproximação com os padrões 

das hard sciences não se constituem em preocupações centrais. Quanto a possíveis 

críticas relativas a pouca confiabilidade de suas hipóteses, Gardner responde de 

forma direta, dentro de seu estilo um tanto quanto vago: “... quando voltamos nossa 

atenção para as inteligências específicas, devo repetir que elas existem não como 

entidades fisicamente verificáveis, mas apenas como construtos científicos 

potencialmente úteis“ (Gardner, 1994, p. 53). 

 

Não é objetivo de Gardner desenvolver um tipo de teste, de caráter científico, 

adequado à mensuração de cada tipo de inteligência. A aplicação imediata da teoria 

das inteligências múltiplas, na solução das necessidades de instituições 

empresariais, acadêmicas ou militares, não é sua meta principal, embora 

eventualmente possa vir a ser um subproduto de seu trabalho. 

 
3.3.1.4 Como se dá o desenvolvimento de uma inteligência – o triângulo da 

formação 

 

Gardner (1996b, p. 10, 33, 36-37) enfatiza os componentes necessários para o 

desenvolvimento de uma dada inteligência, com base nos estudos sobre criatividade 

de Csikszentmihalyi (Gardner, 1996b, p. 33). Nas pontas do assim chamado 

triângulo da formação, encontramos:  
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O Indivíduo/Talento individual: o talento individual aparece no triângulo como 

parte das características inatas que tem maior ou menor probabilidade de 

desenvolvimento, de acordo com os paradigmas vigentes no domínio e as relações 

com o campo, expressos nas demais pontas do mesmo triângulo. Nos aspectos 

pertinentes ao indivíduo estariam incluídos: 

– determinantes genéticos; 

– temperamento; 

– habilidades inatas específicas; 

– inclinações precoces e tendências à realização num determinado campo 

profissional; 

– questões cognitivas: natureza das forças e fraquezas intelectuais; 

– motivação e personalidade; e 

– fatores social-psicológicos: a natureza do relacionamento entre a criança e 

os pais, o tipo de educação recebida, as atitudes e comportamentos desde 

a primeira infância, a forma preponderante de reação às situações externas. 

 
Campo/Meio: Gardner descreve o meio como “... o campo circundante que faz 

julgamentos acerca da qualidade dos indivíduos e produtos” (1996b, p. 33). No 

campo estariam incluídos diversos elementos que mantêm relações com o indivíduo 

desde os primeiros anos de seu desenvolvimento infantil, até a maturidade, em 

diferentes graus de influência: 

– influências da família, da escola, dos companheiros e da sociedade em 

geral, interferindo no desenvolvimento das habilidades inatas e encorajando 

as inclinações precoces; e 

– relação com mentores, rivais, juizes e apoiadores no campo, que fazem 

julgamentos acerca da qualidade dos indivíduos e produtos e podem prestar 

apoio em momentos decisivos, como no da decisão de empreender em 

determinada área. 

 
Domínio/Disciplina: “Cada indivíduo trabalha em um ou  mais domínios ou 

disciplinas em que utiliza sistemas simbólicos existentes ou planeja novos” (Gardner, 

1996b, p. 9). O domínio abrange os seguintes aspectos: 
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– os desafios específicos apresentados pelas diversas áreas de desempenho 

profissional, que delas eliminam os especificamente não dotados ou para 

elas não preparados; 

– o desenvolvimento técnico e científico numa área determinada, onde os 

talentos e inteligências possam ser expressos; 

– o acesso a este desenvolvimento; 

– o status dos paradigmas ou principais abordagens, conforme existem nos 

domínios em que os criadores estão trabalhando; e 

– a natureza dos sistemas simbólicos com os quais o  indivíduo trabalha. 

 

Desta forma, Gardner considera tanto os fatores inatos, como o ambiente e o 

nível de desenvolvimento do domínio, como fatores determinantes do 

desenvolvimento de talentos e inteligências. Isoladas, nenhuma das pontas do 

triângulo é suficiente para o surgimento de grandes talentos. 

 

3.3.1.5 Combinação dos diversos tipos de inteligência 

 

Interrogado se as inteligências precisariam ser inteiramente independentes ou 

combinadas, num determinado sujeito, Gardner responde que “... não há nenhuma 

razão teórica para que duas ou mais inteligências não se sobreponham, ou se 

correlacionem  mutuamente mais intensamente do que com as outras” (1995, p. 42). 

Ao mesmo tempo, o autor não apresenta dados conclusivos a respeito  de uma 

possível tendência à correlação entre os seus sete tipos de inteligência. Numa 

abordagem que nos parece apenas tentativa, Gardner chega a destacar as ligações 

entre  a inteligência musical, a lógico-matemática, a corporal-cinestésica e a 

espacial, descrevendo que “as pessoas talentosas em termos matemáticos 

freqüentemente manifestam um considerável interesse pela música” (1995, p. 43). 

Ou ainda:  

 

“... muitos compositores ... enfatizaram as íntimas ligações 
existentes entre música e linguagem corporal ou gestual ... 
ligações entre música e inteligência espacial mostram-se 
menos imediatamente evidentes mas, muito possivelmente, 
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não menos genuínas. A localização de capacidades 
musicais no hemisfério direito sugeriu que determinadas 
capacidades musicais podem estar intimamente ligadas a 
capacidades espaciais” (1994, p. 96).  

 

Para Gardner, um exemplo bem sucedido de combinação de tipos de 

inteligência seria o de Lewis Carrol, autor de “Alice no País das Maravilhas”. Carrol, 

além de escritor reconhecido, era excelente matemático, combinando assim as 

inteligências lógico-matemática e lingüística. 

 

Com o exemplo de Carrol, Gardner começa a tangenciar a questão dos perfis 

profissionais, apontando para algumas combinações mais freqüentes de inteligência 

que, uma vez encontradas em determinados indivíduos, os tornariam mais 

capacitados para o exercício pleno de determinadas profissões e carreiras. Nesse 

sentido, o autor ressalta que poucas sociedades estariam interessadas em 

competências intelectuais “puras”, como as dos idiots-savants. Ao contrário:  

 

“... em quase todos os papéis socialmente valorizados, vê-se 
uma amálgama das competências ... trabalhando em direção 
à realização de metas reconhecidas como importantes para 
uma dada sociedade ... Especialmente em sociedades 
complexas, há claramente uma correspondência equivalente 
entre pontos fortes intelectuais e os papéis sociais” (1994, p. 
243). 

 

Da mesma forma como determinadas inteligências combinadas indicariam 

maior probabilidade de sucesso numa atividade profissional, também uma mesma 

inteligência pode vir a indicar maiores chances de realização em diversos campos. 

Por exemplo, indivíduos com inteligência espacial desenvolvida, poderiam atuar 

como engenheiros, arquitetos, artistas ou escultores; sujeitos com grande 

capacidade interpessoal, poderiam atuar como assistentes sociais, ministros ou 

mágicos. Imagina-se que os indivíduos predominantemente lógico-matemáticos 

possam ser bem sucedidos como cientistas atuando com pesquisa em física pura. 

Se possuírem, além da inteligência lógico-matemática, a inteligência interpessoal, 

poderiam também ser professores de física.   
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Por fim, a mesma atividade profissional terá diversificadas versões, como se 

expressou Howard Gardner respondendo à pergunta de Christopher Koch. Koch 

(1996) gostaria de identificar a combinação de inteligências que fundamentaria uma 

executive intelligence, a inteligência própria de um executivo. Variadas são as 

combinações intelectuais que ensejam o desenvolvimento de uma executive 

intelligence. Podemos encontrar executivos que são muito bons em planejamento e 

que tem uma boa compreensão da organização em que trabalham e do ambiente no 

qual ela está inserida. Por outro lado, encontramos executivos que são ótimos em 

garantir o apoio das pessoas em relação a um processo de mudança, mesmo que 

este exija sacrifícios. Neste caso, temos uma mesma posição (executiva) 

demandando diferentes perfis profissionais e, logo, diferentes combinações de 

inteligências. 

 

Assim pode-se concluir, a partir da teoria de Gardner, que um indivíduo não 

apresenta somente um tipo de inteligência, mas uma combinação quase infinita de 

tipos e graus de desenvolvimento de inteligências. Os seres humanos seriam todos 

iguais em número de inteligências. As diferenças entre eles estaria na forma como 

combinam e põem em uso suas representações mentais. 

 

3.3.1.6 A diferença entre os conceitos de talento e inteligência, segundo 

Gardner 

 

Herrnstein e Murray, autores de obra de grande repercussão, têm importantes 

reservas em relação à Teoria das Inteligências de Gardner. Para esses autores, as 

supostas inteligências não passariam de talentos que podem variar, de pessoa para 

pessoa, mas que não legitimam o abandono da tradicional teoria em que se baseia o 

teste do QI, fundamentada na existência de um fator único (o fator g) que marca 

indivíduos e até grupos étnicos (Herrnstein e Murray, 1994). 

 

Uma resposta a esta crítica é encontrada de forma nítida na obra de Gardner, a 

qual distingue talento de inteligência: 
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“A inteligência é um potencial biopsicológico. O fato de 
um indivíduo ser ou não considerado inteligente e em que 
aspectos, é um produto em primeiro lugar de sua herança 
genética e de suas propriedades psicológicas, variando de 
seus poderes cognitivos, às suas disposições de 
personalidade ... O talento é um sinal de um potencial 
biopsicológico precoce, em algum dos domínios existentes 
numa cultura ... Os indivíduos podem ser talentosos em 
qualquer área reconhecida como envolvendo a inteligência” 
(Gardner, 1995, p. 50). 

 

Apesar de abordar o tópico em seus livros, Gardner não pareceu inclinado a 

ocupar-se desta distinção semântica no referido seminário proferido para a 

Faculdade de Educação da PUC-RS, em 1997. Ele afirmou que não importa como 

suas inteligências são chamadas, se de inteligências mesmo, ou de talentos. O 

importante é que se faça uma distinção entre os diversos tipos e que se aceite que o 

que até então era considerado como sinônimo de inteligência, nada mais é do que a 

inteligência lógico-matemática (ou talento lógico-matemático se assim o preferirem). 

 

Pode-se questionar, então, a partir da obra de Gardner e do ponto de vista 

científico, o que é e o que não é inteligência. 

 

Para Gardner, é pré-requisito para a existência de uma inteligência que ela seja 

“genuinamente útil e importante, pelo menos em determinados cenários culturais” 

(1994, p. 46). Em outras palavras, é fundamental ao definir-se uma inteligência, 

atentar para o reconhecimento cultural daquela habilidade ou capacidade. Isolada de 

sua cultura, sem o seu aval, nenhuma habilidade humana pode ser considerada 

como inteligência. 

 

Além desse pressuposto básico, que enfatiza a utilidade, é preciso também 

atentar para os critérios (ou sinais) que permitem identificar uma determinada 

inteligência, e impedir que seja confundida com qualquer outra habilidade humana. 

Entre os sinais apontados por Gardner, destacamos: a capacitação do indivíduo de 

resolver e criar problemas dentro de um determinado domínio; a relativa autonomia 

de uma inteligência em relação a outras faculdades humanas, bem como a 

possibilidade de vê-la em relativo isolamento, nos casos de ocorrência de dano 
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cerebral ou em idiots-savants, prodígios e outros indivíduos excepcionais; a 

existência de uma operação central ou de um conjunto de operações identificáveis, 

comparável a “... um mecanismo neural ou sistema computacional geneticamente 

programado para ser ativado ou ´disparado´ por determinados tipos de informação 

interna ou externamente apresentados” (Gardner, 1994, p. 48); uma história 

evolutiva plausível, onde possamos identificar as capacidades que o ser humano 

desenvolveu ao longo de milhões de anos e que somente em nossa espécie 

aparecem combinadas, as habilidades que vingaram e as que foram extintas ao 

longo do processo Darwiniano de evolução das espécies; a suscetibilidade à 

codificação de um sistema simbólico, considerando que o conhecimento humano é 

adquirido e transmitido em grande parte através de um sistema de símbolos, que 

representam significados culturais; os sinais evidenciados com o apoio de tarefas 

psicológicas experimentais que permitem investigar a relativa autonomia de uma 

inteligência:  

 

“Especialmente sugestivos são os estudos de tarefas 
que interferem (ou falham em interferir) umas com as outras; 
tarefas que se transferem (e as que não) entre diferentes 
contextos; e a identificação de formas de memória, atenção 
ou percepção que podem ser peculiares a um tipo de 
estímulo” (Gardner, 1994, p. 49-50). 

 

A este respeito, Gardner ressalta que, embora sejam indicadores de 

determinados tipos de inteligência, os testes tipo papel e lápis nem sempre medem 

aquilo que alegam estar medindo. Os testes existentes com freqüência não são 

adequados para avaliar toda a constelação de inteligências, “... especialmente as 

que envolvem a manipulação ativa do meio ou interação com outros indivíduos” 

(Gardner, 1994, p. 50). 

 

Apesar da tentativa de delimitação dos critérios ou sinais que apontariam para 

a existência de uma dada inteligência, o próprio Gardner afirma que jamais haverá 

uma lista  de inteligências acabada e universalmente aceita. O autor considera os 

critérios para definição de uma inteligência apenas como indicadores, com um 

caráter provisório e não exclusivo. 
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3.3.1.7 A inteligência emocional de Goleman: qual a sua relação com a Teoria 

das Inteligências Múltiplas? 

 

Contrastando com as teorias clássicas e com a Teoria das Inteligências 

Múltiplas de Gardner, vale a pena uma análise crítica da teoria de Daniel Goleman, 

que obteve um sucesso extraordinário junto ao público em geral, apesar das 

ressalvas do público acadêmico5. Existirá de fato uma inteligência emocional? Qual 

sua relação com as inteligências pessoais de Gardner? Estas são apenas algumas 

das perguntas que surgem a partir da leitura do livro “Inteligência Emocional” (1996). 

 

Daniel Goleman sugere que a inteligência emocional seja a base para a 

utilização de todas as demais capacidades. Por inteligência emocional, o autor 

entende um conjunto de características pessoais como o otimismo, a empatia, a 

capacidade de motivar-se, a persistência na realização de objetivos, o conhecimento 

de nossos próprios sentimentos, a capacidade de autocontrole, de postergar 

satisfações, de suportar frustrações e da autodisciplina.  

 

Ora, estas características, que não são estudadas no campo da psicologia 

cognitiva, foram tradicionalmente focalizadas nos estudos do lado emotivo do 

psiquismo humano, e dependem seja de tendências inatas (o célebre conceito de 

temperamento), seja de maneiras adquiridas no meio de formação do indivíduo. 

Chamar isso de inteligência emocional nos parece um equívoco, especialmente 

quando no contexto o próprio Goleman cita exemplos de Howard Gardner.  

 

Quando Goleman, por exemplo, enfatiza, utilizando pesquisas realizadas nos 

Estados Unidos, que altos níveis de QI não garantem o sucesso profissional, dá a 

entender que o problema intelectual (capacidades específicas orientadas para 

vocações determinadas) não existe em si, e que se resume apenas a um perfil 

                                            
5 Embora não se considere Goleman um acadêmico, no sentido estrito do termo, optou-se por citá-lo 

haja vista a freqüência com que o termo “Inteligência Emocional” é utilizado nos ambientes 
empresariais, e mesmo nas universidades. Assim, embora se possa questionar a formulação, a 
consistência e a validade da sua teoria, não se deve ignorá-la. 
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emocional. Ao fazermos uma releitura da Teoria das Inteligências Múltiplas (TIM) de 

Howard Gardner, queremos nos apartar do equívoco em que incorre Daniel 

Goleman. No entanto, julgamos que a sua obra, embora mais de divulgação do que 

de caráter acadêmico, focaliza um problema relevante a ser analisado como 

complementar  ao problemas das inteligências múltiplas. 

 

3.3.1.8 A métis ou a inteligência prática: uma inteligência ainda não descoberta 

por Gardner?  

 
Araújo Santos (1999), num ensaio de extrema originalidade, nos fala de um 

novo tipo de inteligência ainda não explorada por Howard Gardner, a inteligência 

astuciosa ou métis, “a capacidade de vencer desafios, de progredir continuamente 

de sucesso em sucesso.” 

 

A métis é uma qualidade que evidenciou-se em diversos personagens, ao 

longo da história, como prova de que sua existência não é recente. De acordo com 

Araújo Santos, as qualidades da métis não têm sido valorizadas, desde os mitos e o 

idealismo gregos, até a era medieval e moderna. A reação enfrentada por 

Maquiavel, autor do clássico “O Príncipe”, que descreve essencialmente a 

inteligência política e astuciosa, é a prova do pouco apreço destinado à “inteligência 

prática”.  

 

Durante longos períodos, as habilidades reconhecidas socialmente eram as de 

cunho intelectual no sentido estrito do termo (conceitual, filosófico, literário). As 

atividades comerciais e as claramente voltadas para a obtenção do lucro, e não do 

aperfeiçoamento intelectual, eram consideradas como menos nobres, menos dignas 

de admiração e estímulo. Nesse sentido, Platão é considerado por Araújo Santos 

como o “paradigma da repressão idealista da métis”.  

 

No entanto, hoje, a métis é extremamente valorizada no mundo dos negócios 

como a inteligência competitiva, embora ainda não reconhecida como uma forma 

peculiar de inteligência. A Métis envolve as capacidades de enfrentar competidores 
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de maior porte, um talento para superar os pontos fracos iniciais, a capacidade de 

obter informações sem ser detectado, a capacidade de reação rápida que 

surpreende os adversários, de identificação e de aproveitamento de oportunidades, 

e de adaptação e resposta imediata às exigências de um ambiente em constante 

mutação. Segundo Detienne e Vernant, apud Araújo Santos (1999, p. 3-4): 

 

“A métis é (...) o fluir, a sagacidade, a precaução, a 
firmeza de espírito, o fingimento, a capacidade de se 
desembaraçar  (débrouillardise), a atenção vigilante, o senso 
de oportunidade, diversas outras habilidades, numa longa 
experiência adquirida; aplica-se a realidades fugazes, 
movediças, desconcertantes e ambíguas, que não se 
prestam nem à mensuração precisa, nem ao cálculo exato, 
nem ao raciocínio rigoroso”. 

 

Ainda segundo Araújo Santos, tais características próprias da competitive 

intelligence, já haviam sido descritas por Homero no Canto XXIII da Ilíada,  há 

quinhentos anos antes de Cristo. O que há então de novo na competitive 

intelligence? – pergunta-se o autor. 

 

Assim como Maquiavel procurou descrever a realidade de sua época, e não 

julgá-la, Araújo Santos propõe que esqueçamos os aspectos éticos e o romantismo 

platônico que nos impedem de ver a métis como um conjunto de características que, 

se possuídas por líderes, podem ajudar no desenvolvimento econômico dos países. 

Propõe também que o exercício da métis é, antes de tudo, um exercício vocacional, 

que inclui características afetivas e cognitivas, como por exemplo: 

– uma grande ambição “material”, que se expressa pelo desejo de ser rico, 

através de um projeto empresarial;  

– a noção clara de custo e ganho, e sua inter-relação; 

– uma aceitação da desigualdade, da competição e das diferenças de dotes 

entre as pessoas; e 

– o senso de equilíbrio e a cautela com relação aos riscos inerentes ao 

próprio negócio. 
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Interessante notar que, embora Araújo Santos procure uma releitura da métis 

como a inteligência competitiva dos homens de negócios modernos, sugerindo ao 

leitor não se deixar perturbar por questões éticas e românticas6, sua métis traz no 

bojo um cunho ideológico. Em decorrência, reflete uma ética e um juízo de valor. 

Não é objetivo desta pesquisa entrar nessa discussão. No entanto, é possível 

aproveitar a inovadora pesquisa histórica do autor no sentido de, através das 

características aqui descritas, poder identificar traços de empreendedorismo, 

evitando sofrimentos aos indivíduos não vocacionados que se lançam à atividade 

empresarial. Quanto aos vocacionados, eles próprios, se detentores dos traços 

afetivos e cognitivos que compõem a métis, saberão direcionar suas carreiras com 

sucesso. 

 

3.3.1.9 Reforçando os argumentos a favor da escolha da Teoria das 

Inteligências Múltiplas como base teórica aceitável para a identificação 

de perfis profissionais 

 
Conforme percebe-se no breve levantamento das principais correntes na área 

cognitiva, não há consenso dos teóricos sobre dois aspectos fundamentais: as 

influências da hereditariedade e do meio ambiente sobre a formação da inteligência; 

e a existência de uma inteligência geral, medida através de testes de QI, ou a 

existência de diversos tipos de inteligência, conforme proposto por Gardner. Para 

fins desta pesquisa, serão assumidas as seguintes hipóteses: 

a) tanto aspectos genéticos como ambientais influenciam a formação da 

inteligência, bem como o desenvolvimento da identidade profissional, 

conforme sugerido pelo “triângulo da formação”, visto em Csikszentmihalyi e 

Gardner; e 

b) independente das inteligências de Gardner serem de fato inteligências ou 

apenas talentos e, desse modo, existir apenas um fator único de 

inteligência, pode-se utilizar sua teoria como base para identificação de 

perfis cognitivos. Nesse caso, ainda que se assuma que as teorias de 

                                            
6 no sentido platônico do termo. 
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Spearmann sejam corretas, nos parece útil investigar os diferentes talentos 

profissionais com base em Gardner.  

 
3.3.2 Teorias motivacionais 

 
Conforme indicado no “triângulo da formação” de Howard Gardner, o 

desenvolvimento de talentos envolve não só aspectos cognitivos, mas também 

aspectos afetivos associados. Por essa razão, cabe uma análise da evolução das 

teorias motivacionais. 

 

Diversos autores procuraram compreender as raízes da motivação humana, 

sobretudo nas décadas de 50 e 60. Nesse período, quando a teoria Clássica da 

Administração já era severamente criticada pelo quase desprezo com que tratava as 

questões humanas, a Teoria das Relações Humanas já estava em condições de 

evoluir de suas concepções ingênuas e românticas originais acerca da natureza 

humana, para os conceitos que embasaram a Teoria Comportamental.   

 

A Teoria Comportamental, como o próprio nome sugere, procura explicar como 

as pessoas se comportam dentro das organizações. Para tanto, seus teóricos 

adotaram como tema básico de estudo a motivação humana. (Maximiano, 2000). 

 

Um dos trabalhos que obteve grande destaque e é estudado até hoje é a 

“Teoria dos Dois Fatores”, de Frederick Herzberg. Com seu principal trabalho 

publicado no final da década de 50, o autor, então professor de Psicologia na 

Western Reserve University, concentrou suas pesquisas nas questões de atitude e 

motivação frente ao trabalho. Partindo do princípio de que o trabalho pode ser, ao 

mesmo tempo, fonte de grande satisfação ou aborrecimento, o autor entrevistou 

cerca de 200 engenheiros e contadores de onze indústrias na área de Pittsburgh 

(EUA), escolhidos para a amostra por constituírem dois dos mais importantes grupos 

de técnicos da indústria da época. Nas entrevistas, os funcionários eram estimulados 

a identificar os fatores relacionados a sua atividade profissional que lhes deixavam 

mais satisfeitos, e aqueles que os deixavam mais insatisfeitos. Herzberg percebeu 
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que quando os respondentes indicavam estar felizes com seus trabalhos, eles 

freqüentemente descreviam fatores relacionados às suas tarefas, aqueles que 

indicavam que estavam sendo bem sucedidos e aqueles que indicavam 

possibilidades de crescimento profissional. Já quando sentimentos de insatisfação 

eram trazidos à tona, não estavam associados com o trabalho propriamente dito, 

mas com as condições do ambiente em que o trabalho era realizado. Desta forma, o 

autor concluiu que o homem tem duas categorias de necessidades independentes 

entre si, e que influenciam o comportamento de diferentes formas (Herzberg, 1959; 

Hersey & Blanchard, 1977). São elas: 

– fatores higiênicos (relacionados ao ambiente): São aqueles que, quando 

não estão presentes em níveis considerados como aceitáveis pelos 

empregados,  geram aumento da insatisfação. No entanto, sua presença 

mesmo em termos ótimos, não aumenta a satisfação, apenas impede a 

insatisfação. Nas palavras de Herzberg, o incremento dos fatores higiênicos 

objetiva eliminar as condições impeditivas ao desenvolvimento de uma 

atitude positiva frente ao trabalho. A ausência de fatores higiênicos em 

níveis adequados representaria, desta forma, uma patologia do ambiente 

psicológico organizacional. O autor considerou como fatores higiênicos a 

supervisão, as relações interpessoais, as condições físicas de trabalho, 

salário, políticas organizacionais e práticas administrativas, benefícios e 

segurança; e 

– fatores motivacionais (relacionados à tarefa): Sua presença está 

diretamente relacionada com as possibilidades de auto-realização dos 

funcionários, o desenvolvimento de seu potencial intelectual e criativo e de 

suas habilidades inatas. Ambientes onde os fatores motivacionais são 

amplamente desenvolvidos são aqueles onde as próprias tarefas permitem 

recompensas e realização das aspirações de cada colaborador. São 

exemplo de fatores motivadores a oportunidade de realização, o 

reconhecimento e as tarefas desafiadoras, que possam ser realizadas com 

autonomia, criatividade e responsabilidade, oportunizando  o 

desenvolvimento profissional e a aprendizagem contínua.  
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Finalmente, Herzberg sugeriu que, a partir dos dados de sua pesquisa, os 

administradores possam ser capazes de influenciar positivamente a motivação, 

satisfação e performance de seus empregados através do enriquecimento de cargos 

e do aumento dos níveis de desafio da tarefa e do grau de responsabilidade dos 

técnicos. 

 

Outro autor cuja teoria é amplamente conhecida nos meios acadêmicos é 

Douglas McGregor.  

 

A Teoria X e Y de Douglas McGregor, foi publicada primeiramente em 1960 

sob o título “The Human Side of Enterprise”. O autor, então membro da School of 

Industrial Management do Massachusetts Institute of Technology, procurou com sua 

pesquisa responder à pergunta formulada por Alfred Sloan, na época membro da 

Comissão Consultiva da MIT’s School of Industrial Management: “Os dirigentes 

verdadeiramente eficientes são natos ou fazem-se por si”?  

 

Do ponto de vista teórico, McGregor parece concordar integralmente com os 

pressupostos de Argyris (1957) de que “uma gestão eficiente depende – não 

exclusivamente, mas de maneira significativa – da habilidade em prever e orientar o 

comportamento humano” (McGregor, 1970, p. 18). Para tanto, sugere o autor 

àqueles que desejam ser bons administradores que antes desenvolvam meios 

apropriados de adaptar seus objetivos e necessidades à natureza humana, ao invés 

de tentar adaptar a natureza humana ao seu controle e vontades. Dessa forma, 

sempre haveria um limite para o exercício do controle e da autoridade e, logo, uma 

interdependência nas relações organizacionais entre superiores e subordinados, um 

necessitando do outro para atingir seus objetivos. Como se vê, o controle é uma 

questão que interessa ao autor, sendo de fundamental importância o 

desenvolvimento de uma base teórica adequada para a compreensão da natureza 

humana e o estabelecimento dos já citados meios.  
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Segundo McGregor, “na base de todas as decisões ou ações de quem dirige 

encontram-se convicções a respeito da natureza e do comportamento humano” 

(1970, p. 55).  

 

A Teoria X (McGregor, 1970) representaria as idéias tradicionais sobre 

gerenciamento e controle do comportamento humano do trabalho, quais sejam: 

– o ser humano médio não gosta intrinsecamente de trabalhar e trabalha o 

menos que pode; 

– devido a esta característica humana de desagrado pelo trabalho, a maior 

parte das pessoas precisa ser coagida, vigiada, orientada, ameaçada com 

castigos, a fim de ser levada a fazer o devido esforço para o alcance dos 

objetivos da organização; e 

– o ser humano médio prefere ser dirigido, deseja evitar responsabilidades, é 

relativamente pouco ambicioso e pretende segurança acima de tudo. 

 

O autor destaca que a teoria motivacional que acompanha a Teoria X é “pão 

numa mão e pau na outra” (1970, p. 65), método que só funciona enquanto o 

indivíduo “tem pão insuficiente”, ou seja, ainda luta pelo atendimento das 

necessidades básicas, no sentido sugerido por Maslow (1954). No momento em que 

essas encontram-se satisfeitas, os empregados irão imediatamente desejar algo 

mais, como reconhecimento e oportunidade de auto-realização, ocasião em que o 

dueto “pau-pão “ perde seu efeito “controlador-motivador”. Ainda segundo McGregor, 

a Teoria X não abrange uma compreensão mais ampla da natureza humana, 

explicando apenas as conseqüências de determinadas estratégias de gestão e não 

permitindo sequer a descoberta (o que dirá o desenvolvimento) das potencialidades 

humanas. 

  

A Teoria Y, por sua vez, representaria a integração de objetivos individuais e 

organizacionais, através de ações baseadas nos seguintes conceitos: 

– o dispêndio de esforço físico e mental no trabalho é tão natural como  o 

lazer ou o descanso; 
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– controle externo e ameaça de castigo não são os únicos meios de suscitar 

esforços no sentido dos objetivos organizacionais. O homem praticará a 

auto-orientação, e o autocontrole, a serviço dos objetivos que se empenhou 

em alcançar; 

– o empenho em alcançar objetivos é função das recompensas atribuídas ao 

êxito da tarefa; 

– o ser humano médio aprende, em condições apropriadas, não só a aceitar, 

mas a procurar responsabilidades; 

– a capacidade de exercer, em grau relativamente elevado, a imaginação, o 

talento e o espírito criativo na solução de problemas organizacionais 

encontra-se ampla e não escassamente distribuída entre as pessoas; e 

– nas condições da vida industrial moderna, as potencialidades intelectuais do 

ser humano médio são utilizadas apenas parcialmente. 

 

Os pressupostos básicos da Teoria Y dão conta de que o ser humano possui 

uma série de potencialidades, cujo desenvolvimento exige um ambiente 

organizacional propício, o que freqüentemente não ocorre. O próprio McGregor faz 

um paralelo entre sua Teoria X e Y e a teoria de Chris Argyris em “Personalidade e 

Organização” (1957), que descreve como as organizações podem tratar seus 

funcionários como se fossem seres imaturos, e portanto, pouco aptos a colaborar e 

sempre necessitando de controle. No mesmo paralelo, poderíamos dizer que a 

Teoria Y pressupõe seres adultos, maduros e sadios, em busca de auto-realização.  

 

“Acima de tudo, a concepção da Teoria Y dá destaque 
ao fato de os limites da colaboração humana no âmbito 
organizacional não serem os limites da natureza humana, 
mas da capacidade dos dirigentes para descobrirem a 
maneira de realizar o potencial representado pelos recursos 
humanos a seu dispor” (McGregor, 1970, p. 75).  

 

Finalmente, McGregor sugere que suas teorias sejam aplicadas na orientação 

de dirigentes de empresas, a fim de habilitá-los a obter melhores resultados de suas 

equipes com menor necessidade de controle e maior satisfação e participação dos 

funcionários. Ele propõe ainda programas de aperfeiçoamento de dirigentes e cursos 
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de desenvolvimento de liderança, respondendo, desta forma, a questão proposta por 

Sloan. 

 
É impossível não citar também, entre as abordagens clássicas da Escola 

Comportamental, a de McClelland.  

 
David McClelland identificou três necessidades secundárias, ou adquiridas 

socialmente: poder, realização e afiliação. Cada uma delas está relacionada a 

alguma forma de comportamento, que pode influenciar a carreira do indivíduo de 

forma positiva ou negativa, de acordo com as exigências do cargo, do clima e da 

cultura organizacional. A definição e características das três necessidades são as 

seguintes: 

– necessidade de poder: é a necessidade de exercer algum tipo de 

influência  sobre o comportamento dos demais indivíduos. Segundo 

Hampton (1983), a necessidade de poder pode estar por detrás de dois 

estilos de gerenciamento diferentes: o que enfatiza o poder pessoal, que 

pode se manifestar através de atitudes dominadoras ou de um perfil mais 

carismático, que inspire os colaboradores; e o que enfatiza o poder 

institucional, que não exige obediência à pessoa do gerente, mas lealdade 

às normas da empresa e dedicação às exigências da tarefa;  

– necessidade de afiliação: é a necessidade de ser apreciado, pertencer e 

ser aceito pelo grupo, e de estabelecer relações de caráter social. Os 

gerentes cuja necessidade predominante é a de afiliação preocupam-se 

com as pessoas, seus sentimentos, problemas e motivações, são 

empáticos e amistosos. Sempre que possível, exercerão funções onde o 

contato social seja parte integrante da tarefa; e 

– necessidade de realização: “Quando esta necessidade é particularmente 

forte numa pessoa, manifesta-se freqüentemente numa intensa 

preocupação em estabelecer metas profissionais moderadamente 

arriscadas e difíceis, em perseguir essas metas, saber se o desempenho foi 

bom e receber reconhecimento pelo sucesso” (Hampton, 1983, p. 56-57). 

Os indivíduos com necessidade de realização são orientados para a tarefa, 
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buscam elevados níveis de qualidade naquilo que fazem e necessitam de 

ambientes em que possam trabalhar com desafios, receber feed-back  e 

reconhecimento. “De acordo com McClelland, as pessoas que demonstram 

forte necessidade de realização são particularmente responsivas aos 

ambientes de trabalho nos quais podem atingir o sucesso através de seus 

próprios esforços. Por exemplo, os empresários procuram esse tipo de 

ambiente. Na realidade, a motivação pela realização é, em grande parte, 

uma teoria para empreendedores” (Montana e Charnov, 1998, p. 213). 

 
Finalmente, embora seja considerado membro de uma Escola particular, o 

Behaviorismo, não se pode deixar de citar B. F. Skinner, autor que também se 

propôs a explicar o comportamento humano, porém a partir de uma perspectiva 

diferente dos autores da Escola Comportamental e da Psicanálise. 

 

O Behaviorismo é uma escola que não se  preocupou com os aspectos 

internos do homem (tais como personalidade, inconsciente, temperamento etc.). Ao 

contrário, os behavioristas acreditam que o comportamento acontece como resposta 

a estímulos externos, e logo, pode ser moldado através da adequação desses 

estímulos aos objetivos propostos. 

 

Segundo Grisci (1997), apesar de fundado por John B. Watson, o Behaviorismo 

teve como principal teórico o psicólogo norte-americano B. F. Skinner, cujas obras 

mais conhecidas entre nós são “Walden II” (1975) e “Ciência e Comportamento 

Humano” (1974).  

 

Skinner tomou por base os experimentos de laboratório de Ivan Pavlov, sobre 

comportamento condicionado, realizados sobretudo com cães, onde ficou 

demonstrado que funções autônomas (a salivação por exemplo) poderiam ser 

condicionadas (1972). Segundo Fadiman & Frager (1986), Skinner ficou fascinado 

com a possibilidade de controlar o comportamento, ao invés de apenas predizê-lo.  
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“Muitos psicólogos preocupam-se com a predição do comportamento; Skinner 

está interessado no controle do comportamento. Se podemos provocar mudanças no 

ambiente, podemos começar a controlar os comportamentos” (Fadiman & Frager, 

1986, p. 197). 

 

Com esta hipótese básica, de definir as variáveis que o fariam controlar o 

comportamento humano, o autor passou a desenvolver seus próprios estudos com 

animais, principalmente pombos e ratos brancos. Não tardou muito para que 

considerasse plausível transpor os resultados das suas pesquisas para a 

psicoterapia e a educação. 

 

Skinner desenvolveu sua teoria a partir dos seguintes conceitos básicos: 

– condicionamento respondente: quando o organismo responde 

automaticamente a um estímulo. Corresponderia ao comportamento reflexo; 

– condicionamento operante: é aquele que é controlado por suas 

conseqüências e não por seus antecedentes, ou seja, o comportamento 

pode tornar-se mais forte ou mais fraco de acordo com o que acontece 

depois da resposta; 

– reforço: qualquer estímulo que aumenta a probabilidade de uma resposta. 

– reforço positivo: causa o comportamento desejado; 

– reforço negativo: elimina o comportamento indesejado; 

– reforço primário: recompensas físicas diretas; 

– reforço secundário: recompensas  por estímulos primariamente neutros, 

que são associadas a reforços primários e passam a ter poder reforçador; e 

– punição: não elimina comportamento, apenas o reprime. Ele tende a 

retornar disfarçado ou ligado a outro comportamento. 

 

A teoria Skinneriana vem sofrendo uma série de críticas, desde 1938, quando 

Skinner começou a publicar seus trabalhos. Poderíamos dizer que, a começar pelos 

psicanalistas, praticamente teóricos de todas as escolas da psicologia teceram 

indagações e lançaram dúvidas sobre os trabalhos de Skinner. 
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Um de seus conceitos mais polêmicos é o de “ficções explanatórias”, que 

incluem a autonomia, a criatividade, a dignidade e a liberdade. Por “ficção 

explanatória” o autor entende que seja tudo aquilo que os não-behavioristas utilizam 

para descrever o comportamento. Explica ele: 

 

“Penso que a principal objeção ao behaviorismo é o 
fato das pessoas serem tão apaixonadas pelo aparato 
mental. Se você diz que isso realmente não existe, é ficção, 
e que devemos voltar aos fatos, então eles vão ter de 
renunciar ao seu primeiro amor” (Skinner in: Fadiman & 
Frager, 1986, p. 212). 

 

Segundo o próprio Skinner, seus principais críticos acusam-no de ignorar a 

consciência, os sentimentos e os estados mentais; negligenciar os dons inatos e a 

personalidade como um todo; descrever a pessoa como um robô, um fantoche, ou 

uma máquina; não apresentar uma explicação satisfatória dos processos cognitivos 

e criativos; não considerar as intenções e propósitos, não admitir o papel do self ou 

“eu”; desprezar a natureza essencial do homem; ser simplista e superficial e 

desumanizadora etc. Naturalmente, o autor preocupou-se em esclarecer e discutir 

cada uma dessas acusações, na obra “Sobre o Behaviorismo” (Skinner, 1974). 

 

De qualquer forma, e apesar das inúmeras críticas e protestos, o behaviorismo 

ganhou fama (a imagem do ratinho de laboratório pressionando uma barra tornou-se 

um clássico nos meios acadêmicos ligados às ciências humanas) e vem sendo 

amplamente utilizado, ainda que gerentes, psicólogos e educadores não o façam 

intencionalmente, ou não percebam com clareza que seus métodos de trabalho tem 

fundamentos behavioristas. Um exemplo bastante atual de gerenciamento com 

reforço skinneriano encontra-se nas gratificações financeiras por atingimento de 

objetivos previamente acordados. 

 

Os leitores, a essa altura do presente trabalho, já devem estar se perguntando 

porquê não teria sido citado um dos papas da motivação humana: Abraham Maslow.  

Tranqüilizo-os afirmando que não só será citado, mas que terá papel de destaque 
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quando analisarmos detalhadamente a teoria que se segue: a teoria da Experiência 
Máxima, de Csikszentmihalyi. 

 
3.3.2.1 Surge um novo conceito em motivação: o flow 

 

Quando muitos acreditavam que tudo já havia sido dito em termos de 

motivação, surge no cenário acadêmico um novo conceito: a Experiência Máxima, 

apresentada por Mihaly Csikszentmihalyi no livro “Flow: The Psychology of Optimal 

Experience”, traduzido na versão brasileira por “Psicologia da Felicidade”, que não 

retrata a complexidade do tema (Csikszentmihalyi, 1991, 1992). 

 

Preocupado com aspectos criativos, cognitivos e motivacionais 

(Csikszentmihalyi, 1988a e 1988b), o autor percebeu que o mesmo “estado de 

espírito extraordinário” encontrado em artistas (o pintor que pinta uma aquarela, por 

exemplo), também poderia ser encontrado por outras pessoas, que trabalhavam em 

atividades aparentemente sem atrativos, consideradas comuns, “desglamourizadas”. 

Alguns elementos, no entanto, existiam em comum entre o operário e o artista, que 

faziam com que ambos pudessem viver a experiência do flow. A obra de 

Csikszentmihaliy quer, assim, restituir às pessoas comuns a possibilidade de obter 

satisfação no dia a dia, não somente através de acontecimentos excepcionais, 

inesperados e raros. 

 

Em primeiro lugar, o que chamamos aqui de “estado de espírito extraordinário” 

é o que Csikszentmihalyi chamou da experiência de fluir ou flow7. Esse estado 

ocorre quando o indivíduo, motivado e capacitado para a atividade, sente-se 

desafiado pela tarefa, concentra-se de forma extrema na sua resolução até o ponto 

de perda da noção de tempo e emprega ao máximo suas capacidades. Ao mesmo 

tempo em que realiza grandes esforços, não os percebe como tal, pelo menos no 

sentido negativo do termo (no sentido de sacrifício, de exaustão), justamente porque 

os esforços são realizados em direção a suas próprias metas, e não a fim de atender 

                                            
7 Como nos falou Howard Gardner em Porto Alegre, em julho de 1997, flow é um termo técnico. Não 

deveria ser traduzido em outras línguas. 
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metas alheias. Há uma sensação de controle (da situação e de autocontrole), onde a 

atividade é o fim em si mesma. A satisfação não se encontra apenas nos resultados, 

mas no processo como um todo, o que permite, por si só, uma sensação muito mais 

prolongada e enriquecedora. Essa é, aliás, a origem do termo empregado muitas 

vezes pelo autor, autotélico. Do grego, auto (por si mesmo) e telos (finalidade), daí a 

personalidade autotélica, aquela que busca a satisfação independente das 

circunstâncias, que aprecia o caminho e não somente a chegada. 

 

O flow é diferente de apenas sentir prazer. O prazer, embora indispensável à 

felicidade humana, pode ser considerado como um elemento absorvido 

passivamente, de caráter fugidio, que não traz lembrança de satisfação e não gera 

crescimento pessoal. Por outro lado, o flow  é duradouro, há sensação de controle 

dos eventos e crescimento pessoal, advindo a satisfação da superação dos 

obstáculos. Enquanto o prazer é um importante componente da qualidade de vida, 

mas não traz felicidade por si só, o flow gera crescimento psicológico e aumenta a 

complexidade do ser. As diferenças entre prazer e satisfação ficam nítidas quando 

pensamos nas formas de aproveitamento de nossas capacidades sensoriais. No que 

se refere ao paladar, por exemplo, podemos devorar um prato de comida e obtermos 

o prazer de saciar nossa fome ou podemos saborear lentamente um menu 

requintado, identificando os temperos, ervas, aromas e sabores, ou ainda tentarmos 

preparar nosso próprio alimento, enfrentando os desafios de combinar 

adequadamente os ingredientes. Csikszentmihalyi (1992) enfatiza que as 

experiências de flow podem não ter sido exatamente agradáveis na época em que 

ocorreram. Um certo grau de sofrimento e angústia, grande esforço e momentos de 

incerteza quase sempre são associados aos processos que conduzem ao flow. A 

diferença está em que, depois que as experiências aconteceram, elas podem ser 

recordadas como positivas e ensejadoras de crescimento pessoal. 

 

Para que a experiência de satisfação plena possa ocorrer, necessitamos de um 

equilíbrio dinâmico entre capacidades e desafios. Alta capacidade e baixo desafio 

leva ao tédio. Alto desafio e baixa capacidade leva à ansiedade. Segundo o autor, é 

impossível fazermos por um longo tempo a mesma tarefa, com o mesmo nível de 



 66

complexidade, sem ficarmos frustrados ou entediados. Logo, o flow está no aumento 

gradual da complexidade das tarefas, levando a um incremento também gradual de 

nossas capacidades, ou seja, ao desenvolvimento de nossos potenciais. É a  busca 

por satisfação que nos leva à procura de novos desafios e de oportunidades de 

realização de nosso potencial (Csikszentmihalyi, 1996, 1997).  

 

Assim, estariam presentes no flow pelo menos três elementos: o “perder-se”, a 

satisfação e o desafio. Os que alcançam o flow conseguem focar a atenção em 

atividades ligadas a suas metas, controlam sua realidade subjetiva de forma a 

libertar-se de recompensas externas inatingíveis e encontram recompensas na 

atividade atual, a qual se entregam sem reservas, de forma ativa, dedicada e 

responsável. A personalidade autotélica cria condições de flow, transformando 

atividades áridas em atividades complexas e reconhece oportunidades de ação onde 

outros não reconhecem (Csikszentmihalyi, 1992).  

 

A capacidade de “entrar em flow” não se restringe, como vimos acima, às 

questões profissionais. Nas áreas familiar, social, cultural e até mesmo no lazer é 

possível passarmos de uma situação do mais puro tédio à experiência do flow. Para 

tanto, necessitamos estar conscientes de que a satisfação não ocorre de forma 

casual, para alguns afortunados que passam por acontecimentos empolgantes. Ao 

contrário, o flow é resultado de um esforço consciente pela definição de nossas 

próprias metas, desenvolvimento de potencial, busca constante de recursos internos, 

menor dependência de fontes externas de gratificação e identificação clara do que é 

nosso interesse e do que é interesse alheio. Como se vê, a busca do flow não é uma 

tarefa fácil. É, porém, compensadora para aqueles que a  experimentam.  

 

Se pensarmos o fluir como um equilíbrio entre capacidades e desafios, 

podemos descrevê-lo como um dom das pessoas vocacionadas, daquelas que tem 

capacidade inegável – incluindo aqui aspectos cognitivos – para determinada 

atividade. Alguém que consegue superar obstáculos, que se dedica inteiramente a 

uma atividade, que busca novos desafios, que é capaz de perder a noção de tempo 
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e que se sente no controle de suas ações, num perfeito equilíbrio entre capacidades 

e desafios é, sem dúvida, uma pessoa vocacionada (Csikszentmihalyi, 1993). 

  

3.3.2.2 A Teoria das Inteligências Múltiplas e o flow 

 

A relação entre o flow e a teoria das inteligências múltiplas é a noção da 

capacidade frente a desafios específicos: a capacidade de um indivíduo, em 

determinado ponto no tempo, gerada pelo triângulo da formação. Assim, não 

encontra o flow aquele que não tem capacidade, talento ou inteligência para uma 

área específica (desafios superando capacidades, ansiedade elevada). Por outro 

lado, mesmo capacitado intelectualmente, não será exitoso aquele que não sentir-se 

suficientemente desafiado e motivado para perder-se na tarefa, concentrando-se 

nela a ponto de esquecer do mundo ao seu redor (capacidade superando desafios, 

tédio, desinteresse). Temos por hipótese, então, que o homem de negócios 

vocacionado é motivado e capaz, tem aspectos afetivos e cognitivos que lhe 

permitem sucesso em sua atividade, tem uma combinação exitosa de alguns ou 

vários tipos de inteligência, e busca constantemente novos desafios como forma de 

atingir a experiência máxima, tendo na atividade empresarial não só a busca de 

lucro (resultado), mas a satisfação na atividade em si mesma (caráter autotélico). 

 

3.3.2.3 O conceito de êxito psicológico de Chris Argyris e o flow 

 

É bastante curiosa a aproximação que encontramos entre a teoria do Flow e 

alguns dos conceitos abordados por Chris Argyris em sua obra “Personalidade e 

Organização”. Publicado no Brasil em 1957, o livro de Argyris foi escrito com o 

objetivo de contribuir para o entendimento do comportamento humano nas 

organizações, ou seja, do porquê as pessoas se comportam de uma ou de outra 

maneira no contexto do trabalho. Esse entendimento, de acordo com as 

expectativas do autor, permitiria o desenvolvimento de um corpo teórico que servisse 

de subsídio para um direcionamento eficaz das ações dos administradores de 

empresas. 

 



 68

“Uma vez que isto [porque as pessoas se conduzem de 
determinada maneira nas organizações] é compreendido8, 
torna-se fácil predizer e controlar9 a conduta humana. 
Previsões e controle de conduta são conseqüências do 
conhecimento. Freqüentemente administradores e cientistas 
tentam tomar atalhos, indo diretamente à previsão e ao 
controle” (Argyris, 1957, p. 18). 

 

Um dos pressupostos da teoria de Chris Argyris é que a personalidade 

demonstra uma forma de energia psicológica, que varia de pessoa para pessoa, de 

acordo com o estado de sua mente e de acordo com suas necessidades. As 

necessidades e motivações seriam, pois, determinantes da quantidade de energia 

psicológica alocada numa determinada atividade, a ponto de serem capazes de 

dissociar a energia psicológica da fisiológica. Por exemplo, o indivíduo desmotivado 

para um trabalho monótono pode demonstrar sinais de sono e fadiga durante o 

expediente. Ao sair do trabalho, porém, pratica seu esporte favorito durante horas, 

sem demonstrar o menor cansaço. Assim, a ação é resultado de uma determinada 

necessidade, predominante em relação às demais. Segundo Argyris, as 

necessidades existiriam sempre na personalidade, estariam relacionadas entre si e 

provocariam o comportamento até o desaparecimento da tensão original. Dessa 

forma, ao exercer um tipo de comportamento, o indivíduo estaria buscando a 

redução de algum tipo de tensão.  

 

Além do conceito de energia psicológica, o autor traz outro conceito que pode 

ser relacionado com o trabalho de Csikszentmihalyi: o conceito de malogro. Argyris 

define malogro pelo seu oposto, o êxito psicológico:  

 

“... ocorre quando o indivíduo é capaz de dirigir sua energia 
para um objetivo que ele determina, e cuja consecução irá 
satisfazer suas necessidades interiores, e que não pode ser 
alcançado sem a superação de um obstáculo 
suficientemente  grande para fazê-lo lutar com denodo, mas 
suficientemente pequeno para ser transposto” (Argyris, 
1957, p. 53). 

 

                                            
8 Grifo do autor 
9 Idem. 
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O malogro, juntamente com a ansiedade, o conflito e a frustração seriam 

sentimentos advindos de ameaças à individualidade, e que gerariam mecanismos 

defensivos, no sentido freudiano do termo10. Os mecanismos descritos por Argyris 

são agressão, culpa, continuação, decisão discriminativa, negação, repressão, 

supressão, inibição, conversão, supercompensação, racionalização, identificação, 

projeção, vacilação, ambivalência e lapsos verbais. As ameaças à individualidade 

permeariam as organizações que, numa estrutura ambivalente, reforçaria 

comportamentos imaturos e dependentes de seus membros, comportamentos esses 

que floresceriam como forma de adaptação ao ambiente de autoritarismo, 

centralização das decisões, tarefas repetitivas e pouco desafio. Assim, embora as 

empresas afirmem desejar de seus funcionários condutas maduras, iniciativa, 

capacidade de tomada de decisão, independência, criatividade, capacidade de 

relacionamento, e alta motivação para o trabalho, elas próprias reforçam as atitudes 

opostas e surpreendem-se com os resultados. Nesse ponto é que Argyris situa o 

conflito-tema do livro: entre o sistema e o indivíduo. As empresas, como 

organizações formais, não tolerariam altos níveis de maturidade funcional por serem 

racionais e terem como principais características a especialização do trabalho, a 

cadeia definida de comando, a unidade de direção e a extensão do controle, que 

determinam ambientes de trabalho com um mínimo de possibilidade de autocontrole 

e baixo desenvolvimento de potencial por parte dos empregados. Num mecanismo 

adaptativo, estes acabam por tornar-se passivos, dependentes e submissos, 

características antagônicas às do adulto sadio. Este fenômeno é o que o autor 

chamou de “incongruência básica entre as necessidades de uma personalidade 

madura e as exigências da organização formal”. O problema é mais grave quanto 

mais se desce na hierarquia de cargos, onde há menor autonomia e tarefas cada 

vez mais mecanizadas e repetitivas. As saídas possíveis para os indivíduos maduros 

seriam deixar a organização, tentar subir na escala hierárquica ou fazer uso de 

mecanismos de defesa, muitas vezes inconscientes. 

 

                                            
10 Anna Freud escreveu em 1946 que a palavra “defesa”  foi utilizada por Freud a partir de 1894, 

quando ele divulgou o estudo The Defence Neuro-Psychoses, “para descrever a luta do ego 
contra idéias ou afetos dolorosos ou insuportáveis” (Freud, Anna, 1978, p. 36). 
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Assim, são os mecanismos de defesa e não uma indolência natural, como 

aponta a teoria X de McGregor, que leva os trabalhadores a fugir de 

responsabilidades e desafios (Argyris, 1957). Fica claro que, para o autor, os 

empregados maduros têm necessidade de desafios, tarefas estimulantes e variadas, 

controle sobre suas responsabilidades e possibilidade de desenvolvimento dos seus 

potenciais. A expressão dessas características, no entanto, ficam bloqueadas pela 

estrutura e dinâmica das organizações formais e pelo surgimento das organizações 

informais:  

 

“A existência contínua desses mecanismos adaptativos 
tende a fazer deles normas ou códigos que, por sua vez, 
agem para manter o comportamento adaptativo e fazer dele 
o comportamento ‘adequado’ para o sistema. Se isto for 
válido, os empregados que possam desejar comportamento 
diferente tenderão a sentir-se como desviados, diferentes, 
como não-parte da comunidade de trabalho” (Argyris, 1957, 
p. 252). 

 

Com essa breve descrição do trabalho de Argyris, já dispõe-se de elementos 

suficientes para uma primeira aproximação com o trabalho de Csikszentimihalyi. 

Três pontos parecem destacar-se: a existência de uma energia psicológica; a 

satisfação e a insatisfação no trabalho; e a relação entre capacidades e desafios. 

 

Ambos os autores identificam a necessidade de equilibrar desafios e 

capacidades, numa tarefa onde o indivíduo possa direcionar sua energia psicológica 

na consecução de seus próprios objetivos. É o que Argyris chamou de êxito 

psicológico e Csikszentmihalyi de Flow. Cabe ressaltar que o conceito de Flow traz 

algumas nuances adicionais, não explicitadas por Argyris, como a noção alterada de 

tempo e o “perder-se”. O que Argyris chamou de malogro, nada mais é do que o 

anti-flow de Csikszentmihalyi. A satisfação ou insatisfação no trabalho está 

diretamente relacionada à possibilidade de desenvolver potencialidades e encontrar 

situações desafiantes, compatíveis com as capacidades de enfrentá-las de forma 

satisfatória. O malogro gera mecanismos defensivos que acobertam, através da 

apatia e “má vontade”, uma enorme insatisfação com um ambiente organizacional 

que não permite a expressão das necessidades de indivíduos maduros e adultos ou, 
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em outras palavras, um ambiente que não estimula o Flow. A diferença de enfoque 

entre os dois autores parece estar no direcionamento das soluções: enquanto 

Argyris preocupa-se principalmente com sugerir modos da organização criar 

condições para que o indivíduo maduro atinja o êxito psicológico (ampliação da 

tarefa e novas formas de liderança participativa), Csikszentmihalyi descreve formas 

e exemplos de indivíduos autotélicos, que encontraram modos de satisfação nos 

ambientes mais árduos. O enfoque de seu trabalho está nas formas como o 

indivíduo pode lidar com um ambiente profissional pouco estimulante, fugindo das 

três opções previstas por Argyris (pedir demissão, tratar de ser promovido ou adotar 

mecanismos de defesa que fatalmente levam a uma redução da qualidade e 

produtividade do trabalho). 

 

Ao falar-se de mecanismos defensivos frente às ansiedades geradas por uma 

organização do trabalho do estilo taylorista, com estilos de liderança autoritários, 

ritmos de trabalho excessivos, tarefas repetitivas e  poucas ou inexistentes 

oportunidades de crescimento e desafio,  não se pode deixar de citar Christophe 

Dejours e seus estudos sobre a Psicopatologia do Trabalho (1988). Dejours estudou 

a influência das condições de trabalho sobre a saúde mental e física de 

trabalhadores de indústrias e outros operadores de funções repetitivas, como um 

grupo de telefonistas, por exemplo. O autor constatou um elevado grau de 

sofrimento individual e grupal, encoberto por uma série de mecanismos defensivos 

destinados a permitir a manutenção do emprego e das condições de alimentação, 

moradia e sobrevivência. A falta de controle sobre o conteúdo e o ritmo do trabalho, 

a inexistência de oportunidades de manifestação de iniciativa, criatividade e 

autogestão, e ainda as condições de periculosidade e insalubridade presentes nas 

atividades profissionais dos operadores, os induzem a negar seus medos, 

ansiedades, revoltas e angústias. Estes sentimentos, negados por todo um grupo 

social, acaba por eclodir em doenças psicossomáticas, neuroses, psicoses, 

esgotamento nervoso, etc. Paradoxalmente, segundo Dejours, a doença na classe 

operária é vista como sinônimo de vagabundagem, de fraqueza, de inutilidade. 

Negar a doença é resistir a ela. Admitir a doença é admitir que não se pode ficar 

bom. O pensamento mágico e a racionalização aqui empregadas dão conta de que 
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“basta querer e não se fica doente”. Este quadro dramático descrito por Dejours 

encontra saída na terceira  opção apresentada por Argyris: o desenvolvimento de 

mecanismos de defesa que permitam a redução da produtividade, uma vez que a 

promoção e a demissão são inviáveis para esse grupo. Já a hipótese prevista por 

Csikszentmihalyi, de buscar condições de atingir o Flow mesmo nos ambientes mais 

árduos, está descrita na tentativa de controle do tempo por trios de trabalhadores de 

uma indústria automobilística, na qual dois trabalhadores aceleram os ritmos de 

produção para permitir que um terceiro tenha alguns minutos para “usar como 

quiser” (Dejours, 1988, p. 41). Dessa forma o trio tenta controlar a atividade 

executada e direcionar sua energia para a consecução de algum objetivo próprio, 

ainda que seja a obtenção de dois minutos livres para fumar um cigarro. 

 
3.3.2.4 O flow e o conceito de energia em Freud e em Jung11 

 

No seu ensaio “Motivation and Creativity: Toward a Synthesis of Structural and 

Energistic Approaches to Cognition” (1988), duramente criticado por Herbert Simon 

(1988), Csikszentmihalyi tece críticas à visão puramente racionalista dos processos 

cognitivos e criativos humanos. Sua crítica tem por base dois pontos fundamentais:  

a) a criatividade é mais do que simplesmente resolver problemas postos, mas 

sim, criar os problemas, ou melhor, todo um novo domínio onde os demais 

pesquisadores poderão construir indagações científicas, bem como um 

método de análise inovador; e   

b) além dos processos racionais, o ser humano conta também com aspectos 

motivacionais (uma curiosidade incomum por determinado aspecto do 

domínio) e de atenção seletiva, vista como uma energia direcionada à 

determinado domínio (questionado pelo indivíduo criativo, insatisfeito com 

sua atual configuração), por longo tempo (até que as soluções sejam 

                                            
11 Este tópico foi desenvolvido a partir da instigante pergunta do professor Doutor Cláudio Mazzilli 

elaborada para  o segundo exame de qualificação do Curso de Doutorado em Administração da 
Escola de Administração/PPGA/UFRGS. A pergunta apresentada foi a seguinte: “Csikszentmihalyi 
faz severas críticas tanto à abordagem psicanalítica freudiana como à abordagem psicanalítica 
jungiana. Gostaria que fosse realizada uma análise crítica utilizando a dialética acerca do conceito 
de inconsciente para o autor e o seu papel no processo de atingimento do flow”. 
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encontradas) e com o apoio do campo, que também aloca determinando 

quantum de energia no reconhecimento de novas idéias.  

 

Assim, a atenção necessária ao processo criativo é vista como uma forma de 

energia psíquica. Na construção de suas bases teóricas, Csikszentmihalyi faz uma 

retrospectiva de como o pai da psicanálise, Sigmund Freud e seu mais ilustre 

dissidente, Carl Gustav Jung abordavam a questão da energia. Diz o autor: “Na 

abordagem Jungiana da energia psíquica (Jung, 1928/1960), fica claro que ambos, 

ele e Freud, estão interessados nas forças que a direcionam, não na energia 

propriamente dita” (1988, p. 164). Ainda se referindo a Freud e Jung, prossegue 

Csikszentmihalyi:  

 

“Devido ao fato de terem postulado que a fonte de toda 
a energia psíquica era a libido, ou energia de vida, e devido 
ao fato de que o direcionamento dessa energia era em 
grande parte pré-programado, tornou-se difícil distinguir a 
teoria da libido  de uma visão mecanicista” (1988, p. 164). 

 

Stafford-Clark (1978, p. 97) confirma a importância da libido na teoria freudiana:  

 

“A libido pode ser comparada ao petróleo cru, 
esguichando do centro da terra, capaz de refinamento e de 
transformação em inumeráveis produtos finais, dando o 
impulso essencial e a fonte de energia para toda atividade 
humana. Pela maneira em que é canalizada e desenvolvida, 
a libido esculpe a estrutura da personalidade, exatamente 
como um rio lavra a estrutura de suas próprias margens, 
para descobrir o seu curso das montanhas até o mar”.  

 

Em outras palavras, a energia freudiana e jungiana era direcionada 

essencialmente por fatores inconscientes, predeterminados na construção da 

personalidade, tanto inatos (o temperamento e a carga genética), como ambientais 

(a educação e as influências recebidas de pais e professores). A exata medida da 

influência destes fatores e o jogo de forças entre id, ego e superego para equilibrar 

as demandas energéticas libidinais é, em grande parte, inacessível à consciência do 

indivíduo. Como se pode deduzir, não havia prioridade em investigar a energia em si 

mesma, uma vez que a ênfase da teoria psicanalítica é desvendar os fatores 
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inconscientes que a direcionam e assim, libertar o self das amarras deterministas e 

levá-lo, na terminologia de Jung, à individuação. Cabe ressaltar que Jung (1964) traz 

o conceito de arquétipo, uma memória psíquica coletiva, algo como um “inconsciente 

coletivo histórico”, também determinante do direcionamento da energia psíquica. 

Csikszentmihalyi parece admitir a existência de fatores que direcionam a energia, 

ainda não totalmente compreendidos, uma vez que alerta para a motivação 

envolvida no processo criativo e no interesse pelo domínio. Ilustração disso é a 

estória  trazida pelo autor sobre o jovem Darwin e os besouros (1988, p. 166). Por 

outro lado, sua prioridade é o entendimento da própria energia psíquica, da 

tendência à entropia como desorganização energética, e do uso dessa energia nos 

processos criativos e de construção do flow. 

 

Na visão de Csikszentmihalyi, o flow é justamente o oposto da entropia 

psíquica. Enquanto na entropia temos a desordem psíquica, com a chegada à 

consciência de uma nova informação que “entra em conflito com as intenções 

existentes, ou que nos impede de realizá-las” (1992, p. 62), no flow temos a chegada 

à consciência de informações compatíveis com nossas metas, que as fortalecem, 

liberando energia psíquica. Csikszentmihalyi define a experiência máxima, ou flow, 

como “... situações nas quais a atenção pode ser livremente investida para alcançar 

as metas pessoais, porque não existe desordem a ser corrigida, nem ameaça contra 

a qual o self precise defender-se” (1992, p. 67). Segundo o autor, a organização da 

consciência de forma a vivenciar o máximo possível o flow e o mínimo possível a 

entropia, é determinante da qualidade de vida dos indivíduos. Assim, a “Psicologia 

da Felicidade” (tradução brasileira, editada em 1992, da obra “Flow – The 

Psychology of Optimal Experience”, 1991) consiste em conseguir organizar a 

consciência, dirigir a energia psíquica e evitar o caos. Já para Freud e Jung, a 

“felicidade” (na linguagem psicanalítica poderia ser vista como a não-neurose) é 

obtida através do processo psicanalítico e da libertação das amarras do  

inconsciente. A aproximação que pode ser feita aqui é no que se refere ao caráter 

neurótico, menos livre para a criação, os relacionamentos e a felicidade, uma vez 

que as energias do indivíduo estão direcionadas para a repressão dos instintos e a 

formação do sintoma neurótico como forma de defesa frente às ansiedades 
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(Nemiah, 1981). No entanto, na visão psicanalítica, mesmo sem a presença do 

sintoma neurótico, há um consumo básico de energia, destacado por Brenner (1975, 

p. 78):  

 

“Antes de mais nada, queremos acentuar mais uma vez 
que a formação do ego e seu funcionamento consomem 
energia que provém total ou parcialmente do id. A menos 
que julguemos o id um reservatório infinito de energia 
psíquica, teremos de concluir que o simples fato da 
existência do ego e de seu funcionamento implica uma 
redução na quantidade de energia do impulso do id. Parte 
dessa energia foi consumida para formar e fazer funcionar o 
ego”.  

 

Embora Csikszentmihalyi não aborde essa “tarifa energética básica de 

manutenção do ego”, é importante ressaltar que sua obra de forma alguma sugere 

que ele não dê crédito ao inconsciente. De forma indireta ele o faz, ao admitir a 

influência de fatores determinantes na formação da personalidade, que atuam na 

infância e, na nossa leitura, perduram de forma consciente ou inconsciente, 

refletindo-se na existência das personalidades autotélicas. Pessoas com essas 

personalidades são capazes de apreciar as coisas por si mesmas e encontrar 

satisfação, desafios e oportunidades de crescimento nas pequenas coisas do dia a 

dia. Elas se desenvolvem no seio de famílias também autotélicas, onde os pais têm 

claros seus objetivos, mantêm confiança na vida e dão aos filhos liberdade de 

escolha, incentivando-os a assumir riscos (Csikszentmihalyi, 1992). Assim, embora 

tenha uma tendência bem menos determinista que a visão Freudiana e Jungiana, na 

medida em que reconhece a possibilidade de esforço consciente e diário para a 

organização da energia psíquica (1996, 1992), o autor também reconhece a 

influência familiar e os resquícios, quiçá inconscientes, dessa influência.   

 

Csikszentmihalyi reconhece o papel dos acontecimentos externos na 

construção e manutenção da felicidade. Afirma ele que “seria uma ingenuidade 

idealista afirmar que, não importa o que lhe aconteça, uma pessoa será feliz se tiver 

o controle da própria consciência” (1992, p. 274), embora o modo de encarar os 

acontecimentos externos possa ser controlado e determinado pelo indivíduo.  
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Num outro ponto, Csikszentmihalyi, Freud e Jung voltam a aproximar-se: o 

controle da consciência não é apenas o direcionamento da energia, mas também o 

auto-conhecimento (revelação do inconsciente na linguagem psicanalítica): 

 

“Desde que o Oráculo de Delphos começou a 
aconselhar ‘conhece-te a ti mesmo’ a três mil  anos atrás, as 
pessoas que pensam sobre essas coisas concordaram que 
é necessário primeiro conhecer e depois dominar o ego, 
antes de embarcar numa vida feliz” (Csikszentmihalyi , 1997, 
p. 135). 

 

Cabe ainda uma última observação sobre o processo criativo para os três 

autores. Csikszentmihalyi atribui a criatividade a um conjunto de fatores que incluem 

o interesse pelo domínio, a insatisfação com seus paradigmas, a capacidade de 

gerar novas indagações e métodos de investigação diferentes dos modelos atuais, a 

persistência para encontrar soluções para os problemas levantados e o 

reconhecimento do campo. Por trás do processo criativo estariam a motivação e a 

atenção sobre determinado foco. Já para Jung (1964, p. 306) a mudança de 

paradigmas num determinado domínio pode estar associada ao fenômeno da 

sincronicidade, onde “acontecimentos significativos ‘acidentais’ foram produzidos 

pela ativação de um arquétipo”. O mesmo Darwin que serviu de exemplo de 

indivíduo motivado para a exploração de determinado domínio por Csikzentmihalyi, 

serviu de exemplo para Jung. Conta o autor que ao mesmo tempo em que Darwin 

desenvolvia suas teorias, um jovem biólogo chamado Wallace estava num 

arquipélago da Malásia desenvolvendo o mesmo tema. Ambos formularam suas 

hipóteses de forma independente e intuitiva mas, segundo Jung, isso aconteceu 

tendo por base os arquétipos compartilhados, de forma sincrônica (1964). A 

sincronicidade Jungiana não deixa de nos trazer à mente o conceito de Zeitgeist,  

abordado por Gardner (1996b, p. 14) em “Mentes que Criam”, “algum espírito da 

época que se expressa através de determinados indivíduos que por acaso lá estão 

presentes e servem (talvez involuntariamente) como seus veículos”. Podemos supor 

que, comparativamente, enquanto o zeitgeist de Gardner é o espírito da época, os 

arquétipos compartilhados de forma sincrônica são o espírito de várias épocas, 
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numa perspectiva evolucionista. Finalmente, para Freud, embora não tenhamos 

encontrado em nossa breve revisão bibliográfica uma referência direta à criatividade, 

encontramos uma certa contradição na medida em que essa não nos parece 

prerrogativa dos indivíduos saudáveis (que teriam em tese maior quantidade de 

energia psíquica disponível, uma vez que não seria necessário dispendê-la 

reprimindo impulsos) mas também de indivíduos neuróticos, que extravasam, 

compensam, projetam e sublimam impulsos através da arte e do trabalho. 

 

Finalmente, poderíamos resumir nossa leitura do conceito de inconsciente para 

Csikszentmihalyi, em comparação com os conceitos psicanalíticos, e o seu papel no 

atingimento do flow, da seguinte forma: 

 

Fator Csikszentmihalyi Freud/Jung 
Foco Fluir da energia  Direcionamento 

da energia 
Desorganização 
da energia psíquica 

Entropia psíquica Neurose 

Influência familiar positiva Formação da 
personalidade autotélica 

Formação da 
personalidade não-neurótica 

Liberação e  
direcionamento da 
energia psíquica 

Esforço consciente na busca 
do flow +  
personalidade autotélica 

Processo psicanalítico 
Liberação das amarras do 
inconsciente 

Criatividade Motivação, atenção, 
persistência, insatisfação 

Arquétipos, sublimação 
 

Qualidade de Vida Flow Não-neurose 
Reconhecimento de  
influências ambientais, com 
ênfase no papel ativo de 
cada indivíduo 

Encontrar desafios nas 
tarefas mais árduas 

Rever introjeção de figuras 
parentais através do 
processo psicanalítico 

Necessidade de auto-
conhecimento 

Definição de metas e busca 
de desafios 

Análise 

 
Quadro 1: Comparação entre o conceito de flow e seus correspondentes 
psicanalíticos 
Fonte: elaboração da autora 
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3.3.2.5 A inegável contribuição de Maslow para a teoria do flow 

 
Abraham Maslow desenvolveu sua auto-designada teoria holística-dinâmica 

das motivações na década de 50, com base nos estudos de diversos outros 

psicólogos, psicanalistas e filósofos, como Reich, Jung, Adler, Fromm e Freud. 

 

A teoria que entre nós ficou bastante conhecida como “hierarquia das 

necessidades de Maslow”, parte do princípio de que o comportamento de um 

indivíduo em determinado momento é acionado a fim de buscar satisfação de uma 

necessidade que, ainda que coexista com diversas outras, está naquele momento se 

manifestando com mais intensidade. Maslow (1954) agrupou as necessidades 

humanas em  cinco categorias: 

– necessidades fisiológicas: referem-se ao corpo em busca de manutenção 

do estado de homeostase, e da necessidade de saciar fome, sede, sono, 

abrigo. É a mais forte das necessidades, ou seja, caso todas as 

necessidades estejam insatisfeitas, o indivíduo direcionará suas ações no 

sentido de, primeiramente, satisfazer suas necessidades fisiológicas. As 

outras necessidades, ainda que insatisfeitas, não terão o mesmo poder 

motivador do comportamento. Como lembrou Hersey (1977), em nossa 

sociedade, a satisfação das necessidades fisiológicas está associada à 

obtenção de dinheiro, contrário ao que acontecia entre povos primitivos, que 

associavam-na à força física, rapidez e destreza. Esta necessidade é de tal 

forma imperiosa que, quando fortemente insatisfeita, é capaz de alterar a 

percepção, memória, pensamento, emoções, desejos e visão de futuro, 

tudo com o objetivo de satisfazê-la. Naturalmente, a satisfação das 

necessidades fisiológicas permite a “ascensão” de outro tipo de 

necessidade na hierarquia, e as atenções e esforços do indivíduo se voltam 

em sua direção. Como disse Maslow (1954, p. 38), “é realmente verdadeiro 

que o homem vive só de pão – quando não há pão”; 

– necessidades de segurança: esta categoria se refere às necessidades de 

estabilidade, dependência, segurança propriamente dita, existência de 

ordem, de estrutura, leis e limites, sentir-se livre do medo, da ansiedade, 
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dos imprevistos e do caos. São necessidades, acima de tudo, de preservar 

o que se possui também no dia de amanhã, seja o alimento, o abrigo ou o 

emprego. Em termos profissionais, a pessoa voltada para a segurança pode 

tornar-se pouco competitiva, insegura e inflexível, uma vez que não 

desenvolveu adequadamente a capacidade de lidar com tensão, frustração 

e angústia (Hersey, 1977); 

– necessidades de pertencer e ser amado: também chamadas de 

necessidades sociais, emergem quando as necessidades fisiológicas e as 

de segurança encontram-se satisfeitas Esta categoria de necessidades, 

quando não satisfeitas, aponta para os sentimentos de solidão, desamparo, 

rejeição, de não pertencer a um grupo determinado, de não sentir-se 

acolhido, aceito. As necessidades sociais incluem dar e receber amor, 

sentir-se parte integrante de um grupo com o qual possa identificar-se, estar 

entre amigos, participar, ter suas idéias e comportamentos aceitos, 

comunicar-se; 

– necessidades de estima: as necessidades de estima podem ser divididas 

em duas categorias. A primeira delas trata do desejo de conhecimento, 

autoconfiança, força, independência, liberdade e desenvolvimento. A 

segunda categoria está relacionada aos desejos de obter boa reputação, 

prestígio e reconhecimento social, o que é demonstrado pela fama, glória, 

status, poder, atenção e importância conferida pelos outros; e 

– necessidades de auto-realização: nas palavras de Maslow, “aquilo que o 

homem pode ser, ele deve ser, verdadeiro para com sua própria natureza” 

(1954, p. 46)12, numa clara referência ao desenvolvimento máximo das 

capacidades e potencialidades do indivíduo.  Para o autor, neste nível de 

necessidades, as diferenças individuais são enormes quanto à forma de 

satisfazê-las. Assim como um mesmo comportamento pode estar a serviço 

de diferentes necessidades, também a mesma necessidade pode ser 

satisfeita através de diferentes tipos de comportamentos. Esta afirmação é 

sem dúvida mais verdadeira para as necessidades de auto-realização. Por 

exemplo, o comportamento sexual pode atender a diversos níveis de 

                                            
12 Grifos do autor 
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necessidades, como as fisiológicas, as sociais e as de estima. Por outro 

lado, as necessidades de auto-realização podem ser atendidas através da 

arte, dos negócios, das obras sociais, do esporte e de infinitas outras 

formas. 

 

É importante salientar que o surgimento de uma necessidade não está 

obrigatoriamente condicionado a integral satisfação da necessidade anterior. Os 

níveis de satisfação para cada necessidade variam de sociedade para sociedade. 

Certamente nos países do terceiro mundo, as necessidades fisiológicas e de 

segurança predominam sobre as demais, o que não deve ocorrer em países com 

menores índices de pobreza. De qualquer modo, a satisfação, ainda que parcial, de 

qualquer nível de necessidades, implica no surgimento de outras necessidades 

como predominantes (Hersey, 1977). 

 

A contribuição de Maslow, porém, não se resume à Hierarquia das 

Necessidades, com a qual tem sido sempre associado. Em Maslow encontramos 

conceitos visionários e inovadores, recentemente “redescobertos” num lançamento 

da editora Qualitymark, “Maslow no Gerenciamento”. Ao ler a obra publicada no ano 

2000, chama atenção a incrível aproximação dos pressupostos do autor da 

“Pirâmide das Necessidades”, com os conceitos do Flow. Maslow, a exemplo de 

Csikszentmihalyi, preocupa-se com as questões da vocação, da auto-realização, da 

criatividade, da felicidade no trabalho, do significado do próprio trabalho, da 

frustração, da resistência à mudança, da construção de uma sociedade melhor a 

partir de uma vida melhor para seus membros e do desenvolvimento dos seus 

talentos individuais. 

 

Para o autor, a busca da felicidade não é um caminho direto, mas um 

subproduto de um esforço árduo, intencional e comprometido com um trabalho pleno 

de significado para o indivíduo que o realiza. Ora, quem não recordaria as palavras 

de Csiksentmihalyi sobre a necessidade do esforço na busca da felicidade, da 
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intencionalidade das ações e da busca de um significado13 nos trabalhos mais 

áridos. 

 

O termo desafio, tal qual usado na teoria do Flow, aparece em Maslow no 

pressuposto número 21 subjacente ao que ele chamou de “Política de 

Gerenciamento Esclarecido”. Nesse pressuposto, o autor compara o 

desenvolvimento infantil com o desenvolvimento da gerência esclarecida e, ao lê-lo, 

sem o conhecimento da autoria, poder-se-ia supor a leitura de algum trecho da 

“Psicologia da Felicidade”. Diz Maslow: 

 

“... um pré-requisito para a gerência esclarecida é o prazer 
da novidade, de novos desafios, de novas atividades e da 
variedade, em novas atividades que não são tão fáceis, mas 
que, mais cedo ou mais tarde, tornam-se familiares e, 
portanto, desinteressantes e, até mesmo, entediantes, de 
forma que recomeça a busca por variedade, por novidade e 
por trabalho que exija um nível mais elevado de habilidade” 
(Maslow, 2000, p. 45). 

 

E como não relacionar o Flow e o “perder-se” com a citação de Maslow 

transcrita a seguir? 

 

“Um ponto a destacar sobre este negócio [auto-
realização e tolerância à frustração] é que o trabalho de 
auto-realização transcende o eu, sem tentar fazê-lo, e 
alcança o tipo de perda de consciência e de autoconsciência 
que os orientais, os japoneses, os chineses e povos assim 
continuam tentando alcançar” (Maslow, 2000, p. 12). 

 

Prossegue o autor, enfatizando a total entrega do indivíduo ao trabalho 

significativo, em estado de flow: “... porque a causa para a qual se trabalha no 

trabalho de auto-realização é ‘introjetada’ e se torna parte do eu, de forma que não 

há mais diferença entre o mundo e o eu” (Maslow, 2000, p. 12). 

                                            
13 Csikszentmihalyi trabalha com o conceito de busca de desafio, e não propriamente de significado. 

Pode-se aqui sugerir dois tipos de entendimento: primeiro, o fato de se encontrar algum tipo de 
desafio no trabalho torna-o, de alguma forma, significativo; ou, numa segunda interpretação, a 
existência de um desafio leva o indivíduo ao crescimento e torna sua vida mais significativa, no 
sentido proposto por Viktor Frankl (1991). 
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Obviamente, não estamos querendo, em momento algum, negar a 

originalidade do trabalho de Csikszentmihaliy. Todo o conhecimento se constrói a 

partir de conhecimentos pré-existentes. Um cirurgião que desenvolve uma nova 

técnica de transplante cardíaco não tem mérito menor por não ter sido  o primeiro 

anatomista a localizar o coração e descrever suas funções. Destaca-se aqui, ao 

contrário, a grande interação entre os autores das teorias motivacionais, a começar 

pelo próprio Maslow, que comenta McGregor e tantos outros, e o salto qualitativo 

dado pelo autor de Flow, ao resgatar e ampliar conceitos quase esquecidos pela 

história da administração e considerados de menor importância em Maslow. Por 

essa razão, pela percepção da importância do tema, pela atualização de Maslow, 

pelas significativas contribuições posteriores, pela originalidade e pela capacidade 

de levar à compreensão das questões propostas nessa pesquisa, é que considera-

se a teoria do Flow como a teoria de base deste trabalho. 

 

3.3.3 Tipos Psicológicos 

 

Após a revisão das principais linhas teóricas sobre inteligência e motivação, 

resta analisar algumas tipologias psicológicas que ajudarão a compor o perfil 

vocacional dos sujeitos amostrais. Como teoria de base, foi escolhido o modelo de 

Identidade Profissional de Edgar Schein pela clareza, atualidade e possibilidade de 

aplicação de um instrumento de medição dos fatores, desenvolvido pelo próprio 

autor. Complementa a visão sobre os perfis psicológicos e sua aplicação às 

situações de trabalho, o modelo de A. H. Fuerstenthal, baseado numa tipologia de 

Franz Alexander. Esse modelo é aqui apresentado pela ampla aplicação e 

comprovados resultados na avaliação e seleção de executivos ao longo dos últimos 

50 anos. 
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3.3.3.1 A identidade profissional de Schein – como ajustar suas inclinações a 

suas opções de trabalho 

 

Edgar Schein, Doutor e Professor de Gerenciamento no Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), preocupou-se em fornecer um instrumental básico 

para que indivíduos fossem capazes de identificar o que o autor chamou de 

inclinações profissionais14, e com isso, pudessem direcionar suas carreiras para o 

maior aproveitamento de potencialidades e para a satisfação no trabalho. O modelo 

proposto por Schein (1996) busca identificar uma série de itens acerca do perfil 

motivacional, cognitivo e emocional de cada indivíduo, como suas aptidões, 

habilidades e competências, pontos fortes e fracos, motivações, objetivos de vida, 

necessidades, desistências e dificuldades, valores, percepções e auto-conceito. As 

oito categorias de inclinação profissional descritas por Schein são as seguintes: 

– aptidão técnico-funcional: é a aptidão do perito, do especialista, daquele 

que se dedica a um determinado tipo de trabalho, para uma determinada 

área de competência e satisfação, procurando desenvolver suas aptidões 

nessa área e adquirindo um “senso de identidade em torno do conteúdo15 

de seu trabalho”. (Schein, 1996, p. 38). Segundo Schein, o mais importante 

para os indivíduos com inclinação técnico-funcional é encontrar desafios em 

seu trabalho, poder desenvolver suas potencialidades e exercitar seus 

talentos, num trabalho com conteúdo intrínseco interessante. Esse tipo de 

indivíduo mostra-se fiel à organização onde atua, deseja participar do 

estabelecimento de metas, aprová-las, e buscá-las com o máximo possível 

de autonomia e recursos para que as tarefas atinjam um nível máximo de 

excelência. Seu interesse é, antes de promoções para cargos mais 

elevados que o afastem de sua especialização, a possibilidade de continuar 

a exercer seu talento em funções com crescente grau de autonomia e 

desafio, com as recompensas correspondentes aos resultados 

apresentados. A carreira Y, tão rara nas organizações brasileiras, parece 

                                            
14 Segundo nota do autor, Career anchors no original. O termo originou-se de um estudo sobre 

evolução de carreiras administrativas, realizado de 1961 a 1973, que levou o autor a identificar oito 
categorias de inclinação profissional. (Schein, 1996, p.35) 

15 Grifo do autor. 
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ser a mais indicada para esse tipo de indivíduo, que valoriza a preparação 

acadêmica, a educação contínua e o reconhecimento de outros 

especialistas. Poderíamos relacionar o técnico-funcional com o “artesão” de 

Maccoby, que será abordado posteriormente; 

– aptidão administrativa geral: os indivíduos com esse tipo de aptidão têm 

interesse pela administração em si mesma e buscam atingir cargos em 

níveis hierárquicos que lhes permitam ter influência decisiva sobre os 

destinos da organização, exercer liderança, poder progredir na escala 

hierárquica por seus méritos, desempenho e resultados,  e receber boa 

remuneração. Segundo Schein (1996), os indivíduos que obtêm êxito nesse 

tipo de ambição são aqueles que possuem alta motivação, aptidão analítica, 

facilidade no relacionamento interpessoal e intergrupal e equilíbrio 

emocional. “Os indivíduos cuja referência profissional é a aptidão 

administrativa geral desejam responsabilidade em alto grau; trabalho 

desafiador, diversificado e integrador; oportunidade de liderança e de 

contribuir para o êxito de suas organizações” (Schein, 1996, p. 46). As 

promoções e o reconhecimento monetário pelos resultados apresentados 

são os principais fatores motivacionais para os indivíduos com inclinação 

administrativa geral;  

– autonomia/independência: nessa categoria encontram-se aqueles 

indivíduos que não toleram bem regras, métodos e procedimentos rígidos e 

pré-definidos.  “... Essas pessoas têm uma necessidade imperiosa de fazer 

as coisas do seu jeito, dentro de seu ritmo e de acordo com seus próprios 

padrões” (Schein, 1996, p. 49). A preferência por seguir carreiras 

independentes, de forma autônoma, pode ter origem num alto nível 

educacional e profissional, ou numa educação que enfatizou os valores de 

autoconfiança e independência. São pessoas que se adaptam bem ao 

trabalho como profissionais liberais, consultores e professores, e têm 

preferência pelos trabalhos com metas, escopo e prazo definidos, em sua 

área de especialização, sem a interferência de chefias autoritárias, 

controladoras ou centralizadoras. Aceitam bem as promoções, desde que 

lhes confiram ainda mais autonomia;  
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– segurança/estabilidade: os indivíduos com esse tipo de inclinação 

profissional almejam, acima de tudo, sentir-se seguros em ambientes 

previsíveis e estáveis. Aceitam que lhes ditem regras, comandem suas 

carreiras e imponham regras, em troca de garantias no emprego. 

Preocupam-se mais com o contexto em que o trabalho é exercido do que 

com o trabalho propriamente dito, são vistos como pouco ambiciosos e 

muitas vezes tem origem humilde. Sabem aguardar pelo reconhecimento, 

que pode vir em decorrência de sua dedicação e lealdade ou do tempo de 

serviço. Pode-se relacionar este tipo ao “Homem de Empresas” de 

Maccoby; 

– criatividade empreendedora: ligada à necessidade de construir coisas 

novas e gerar dinheiro, iniciar e comandar empreendimentos. Motivados 

para demonstrar suas capacidades, podem vir de famílias de 

empreendedores, e não suportam muito tempo as organizações 

tradicionais. “O que faz desta pessoa um empresário é seu empenho em 

criar a nova empresa e a sua disposição de largar o emprego e se aventurar 

tão logo encontre a oportunidade” (Schein, 1996, p. 54). A exemplo das 

duas primeiras categorias, também procuram desafios, só que provenientes 

da criação e venda de empresas, produtos e serviços. Querem ser os donos 

de seus próprios negócios e ganhar muito dinheiro como forma de 

reconhecimento e prova de suas capacidades. “Fazer fortuna e criar 

empreendimentos de vulto são duas das mais importantes maneiras pelas 

quais este grupo alcança reconhecimento. Além disto, essas pessoas são 

muito autocentradas, querem se projetar e procuram reconhecimento 

público” (Schein, 1996, p. 55); 

– vontade de servir, dedicação a uma causa: a inclinação profissional 

própria dos indivíduos que guiam suas carreiras por valores fundamentais e 

pelo “desejo de melhorar o mundo” (p. 55). Podem escolher profissões 

humanitárias, de ajuda, apoio e assistência aos necessitados, ou mesmo 

atuar em organizações e cargos tradicionais, em atividades que 

demonstram dedicação a uma causa. Sua motivação principal não é o 

dinheiro e contentam-se com uma remuneração apenas justa, se lhes for 
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possível influenciar a organização em direção ao avanço de sua causa, 

para a qual procuram contar com o apoio de colegas e superiores;  

– puro desafio: “Algumas pessoas fundamentam suas carreiras na 

percepção de que podem conquistar qualquer coisa ou qualquer um. Para 

eles, o sucesso é transpor obstáculos impossíveis ou vencer adversários 

muito fortes. À medida que progridem, procuram desafios cada vez 

maiores” (Schein, 1996, p. 57). Buscam provar sua capacidade a si mesmos 

e ao mundo em desafios cada vez maiores, ligados a um grande objetivo 

final, de caráter competitivo. Caso não encontrem um ambiente que lhes 

proporcione desafio constante e oportunidades de mostrarem suas 

capacidades, ficarão desmotivados e podem tornar-se problemáticos para 

os que os rodeiam. Este tipo identifica-se com o “Jogador” de Maccoby; e 

– estilo de vida: Buscam integrar carreira e opções pessoais. “Não se trata 

simplesmente de conciliar vida pessoal e profissional, como 

tradicionalmente muitos vêm fazendo. É mais uma questão de achar um 

meio de integrar as necessidades do indivíduo, da família e da carreira” 

(Schein, 1996, p. 59). Para tanto, o indivíduo necessita de ambientes 

organizacionais flexíveis, que respeitem os interesses pessoais e familiares 

de seus membros. 

 

A partir da identificação da inclinação profissional, tanto organizações como 

indivíduos podem estruturar-se para o aproveitamento de talentos e para a 

estruturação de carreiras. O conhecimento das características de personalidade e 

das motivações básicas dos indivíduos permite prever o tipo de organização que 

lhes propiciará trabalhar de forma satisfatória, com o máximo de resultados; e a 

administração da própria carreira, sem ter de condicionar seu sucesso e satisfação 

às decisões provenientes de agentes externos, geralmente incapazes de captar as 

nuances dos perfis individuais.   
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3.3.3.2 Tipos psicológicos da modernidade, por A. H. Fuerstenthal 

 
Na coletânea de ensaios publicada por A. H. Fuerstenthal, Doutor em 

Psicologia e Economia doutorado “magna cum laude” pela Universidade da Basiléia 

(Suiça), sob o título “Da Libido ao Capital em 13 Passos”, um tópico tem relevância 

em relação ao tema abordado nesta pesquisa: os Tipos Psicológicos da 
Modernidade. O capítulo aborda com notável clareza a Psicologia Vetorial de Franz 

Alexander, integrante do círculo psicanalítico vienense original, que teria contribuído 

de forma significativa para a ampliação da teoria freudiana. De acordo com 

Fuerstenthal (1998, p. 26), “os vetores são derivados de quatro funções básicas de 

todo organismo: incorporação de matéria externa, rejeição de partes da matéria 

externa disponível, retenção de partes da matéria incorporada, e eliminação 

(expulsão) de outra parte da matéria incorporada”. Esses vetores poderiam ser 

representados simbolicamente pelas funções digestivas. Prossegue o autor:  

 

“As funções vetoriais assumem novas facetas quando 
transplantadas para as complexidades da vida evoluída. 
Uma visão ampliada dos vetores leva ao seguinte quadro: 

- Incorporação – Aceitação, Aquisição, Valorização, 
Ambição; 

- Rejeição – Destruição, Crítica, Análise, Construção; 
- Retenção – Acumulação, Repetição, Controle, 

Inibição; 
- Eliminação – Desprendimento, Exteriorização, 

Comunicação, Esquecimento”. 
 

Ao contrário do Dr. Franz Alexander, que procurou aplicar esta tipologia à 

psicopatologia e sintomatologia neurótica, o Dr. Fuerstenthal procurou identificar 

estes traços em pessoas sadias, sobretudo executivos, os quais possuiriam as 

quatro tendências atuando simultaneamente. Uma tendência, porém, se destaca na 

personalidade de cada indivíduo, e passa a ser seu traço característico, expresso 

através de diferentes tipos de comportamento, adaptados à situação presente. 

Descreve o Dr. Fuerstenthal: 

– tipo I (Incorporação): “Sensual, hedonista, materialista, social, pragmático, 

curioso ... superficial ... ambicioso, vaidoso, auto-confiante, otimista ... 

oportunista, convencional” (p. 27). Poder-se-ia dizer que o tipo I é um 
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“consumista”, de pessoas, prazeres, idéias, fatos. Uma conquista logo lhe 

desestimula, e sente necessidade de novas aventuras e ganhos. Por sua 

natureza, não aprofunda relacionamentos, conceitos, vínculos com objetos, 

situações e pessoas. Talvez por isso, beire o inescrupuloso. Será sempre 

um homem de ação, jamais um teórico; 

– tipo Rj (Rejeição): “Negativista, relutante, destrutivo, ‘antipático’ ...  

indiferente ... irritado ... mal-humorado ... entediado, pessimista ... 

indiferente quanto aos prazeres, à propriedade, às pessoas” (p. 27). O tipo 

Rj é crítico consigo e com os demais, procura aperfeiçoar as pessoas que o 

cercam e a si mesmo através do trabalho e de estudo. Pode vir a ser um 

bom teórico, dada sua capacidade de análise e a “profundidade intelectual”; 

– tipo Rt (Retenção): “... neurótico no sentido freudiano ... inibido, tímido, 

hiper-cauteloso, meticuloso, compulsivamente organizado, conservador. 

Acumula bens, domina as pessoas, controla os próprios impulsos. ...vítima 

do seu ‘Super-Ego’, ... portador de complexos de culpa e de perseguição ... 

moralista, preso à tradição e limitado à repetição nas suas iniciativas” (p. 

27). Não é original, tem dificuldade de pensar de forma independente pois 

utiliza mais a memória do que a compreensão, vive angustiado; e 

– tipo E (Eliminação): “Informal, desprendido, sem compromisso, nem com o 

próprio bem estar. Não se importa com status, estabilidade, propriedade, 

segurança. Perde ou presenteia suas coisas; é liberal por desleixo ... hiper-

expansivo ... descontrolado” (p. 27). É ativo mas não pragmático, pode ser 

criativo, fascinante (mas decepcionante pela pouca confiabilidade), auto-

destrutivo. “... não aprecia nada, a não ser a liberdade. É audacioso e 

exibicionista”. 
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De acordo com Fuerstenthal, a humanidade foi atingida pela epidemia da 

eliminação16, entrando num ciclo de ganho rápido e desperdício, onde os fatores de 

produção de bens, importantes na revolução industrial, foram substituídos pela 

aquisição de papéis, lucro rápido e descontinuação imediata de negócios pouco 

lucrativos. 

 

3.4 Empresário, Executivo, Empregado: as opções do mercado para 
atender aos talentos e perfis diversificados 

 

Atualmente o mercado de trabalho oferece, independente da composição do 

perfil individual, as opções de se trabalhar como empresário, executivo ou 

empregado. Naturalmente, cada uma dessas opções se subdivide em diversas 

outras, com características distintas. O empresário, por exemplo, pode ser 

considerado como o principal acionista e presidente de uma grande corporação, 

como Jorge Gerdau Johanpeter, ou como o dono de um armazém na periferia. O 

empregado pode ser o empregado altamente qualificado de uma indústria 

petroquímica ou o empregado sem carteira assinada de um modesto empreiteiro. O 

executivo pode atuar numa empresa pública ou privada. O detalhamento das 

diferentes opções do mercado, incluindo dos grandes empresários aos vendedores 

autônomos, deve ser alvo de pesquisa coordenada pelo professor doutor Francisco 

de Araújo Santos, em futuro próximo. Para fins desse trabalho, no entanto, será 

abordada uma descrição geral, que deverá atender a seus propósitos. 

 

 

 

 

 

                                            
16 Entende-se aqui, por “epidemia de eliminação” , em nível individual,  uma tendência ao consumo 

exagerado e desnecessário de recursos, onde os bens têm um ciclo de vida cada vez menor, onde 
há uma grande tendência a eliminar ao invés de reparar, e se adquirem materiais desnecessários, 
que são pouco aproveitados. Em nível empresarial, a epidemia de eliminação estaria relacionada 
não só ao desperdício, mas também à valorização do lucro desvinculado do apego a determinado 
negócio. Os negócios, as fábricas e os produtos passam a ser descartáveis e os grandes 
empresários do mundo moderno migram de uma indústria à outra, de um país a outro, de uma 
tecnologia a outra com facilidade, importando-se prioritariamente com o incremento dos lucros. 
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3.4.1 O Empresário 

 

3.4.1.1 Como tornar-se um empreendedor, por Ronald Degen 

 
A expressão “Empreendedor” tem sido utilizada para designar aqueles 

indivíduos que, quer por suas características pessoais, quer pelas oportunidades 

que lhe surgiram, pelo seu background acadêmico, profissional e familiar, ou ainda 

por um pouco de sorte, acabaram por iniciar um negócio próprio que veio a ter 

relativo ou indiscutível êxito. Ronald Degen (1989) é um dos autores que se propõe 

a apresentar um guia para os que pretendem “iniciar um negócio, vencer as 

dificuldades e administrar riscos”. Além de orientar os futuros empresários sobre 

questões financeiras e mercadológicas, “O Empreendedor” traz o perfil básico dos 

indivíduos a priori capacitados para aventurar-se na iniciativa empresarial, bem 

como as barreiras pessoais que dificultariam o empreendedorismo. A realização (um 

dos fatores motivacionais identificados por McClelland, 1953) aparece como a 

principal necessidade dos homens e mulheres que são capazes de “fazer as coisas 

acontecerem” (p. 10). Além da realização, os empreendedores têm como motivos 

básicos “a vontade de ganhar muito dinheiro, o desejo de sair da rotina, a vontade 

de ser seu próprio patrão, a necessidade de provar a si e aos outros de que é capaz 

de realizar um empreendimento e o desejo de desenvolver algo que traga benefícios 

a si mesmo e à sociedade” (p. 15). A disposição para assumir riscos, “conviver e 

sobreviver a eles” (p. 11), somada à capacidade de administrá-los de forma a reduzi-

los ao máximo, é outro fator indispensável do perfil empreendedor. Degen sugere 

que o indivíduo pouco flexível, apegado a esquemas de vida rígidos e motivado pela 

segurança e estabilidade não tem bom prognóstico na carreira empresarial, sempre 

cheia de sobressaltos e guinadas. Ter a coragem de abandonar uma carreira 

profissional segura e não preocupar-se com sua imagem social e status é também, 

segundo Degen, imprescindível. Segundo ele, o executivo que estava acostumado a 

trabalhar numa sala acarpetada, com um boy, um motorista e a secretária lhe 

servindo o café, pode ressentir-se ao perceber que a empresa que recém se 

estrutura não suporta este tipo de “luxo”. Não é só pelo status e pelo luxo da vida 

executiva que o candidato a empresário pode sentir-se tentado. Um típico 
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representante da classe média poderá ter assumido compromissos financeiros que o 

levem a titubear ante a perspectiva de rebaixamento do padrão de vida, da perda do 

patrimônio arduamente conquistado e do conforto e segurança oferecidos aos 

familiares. Esses, por sua vez, também podem mostrar-se pouco dispostos a abrir 

mão de certas regalias em função de um futuro incerto. Outro fator, o capital social, é 

visto por Degen como inibidor ou estimulador da atividade empresarial, dependendo 

das condições que o indivíduo encontrou em sua formação. Entende-se por capital 

social os modelos parentais de identificação (a atividade profissional dos pais e sua 

visão sobre profissão e carreira), os valores e idéias introjetados no contato com 

professores, colegas, amigos e parentes, e os pressupostos básicos da religião 

praticada, com seus conceitos de bem e de mal,  do pecador, do significado do 

trabalho e da utilização do dinheiro.  A esse respeito, Albornoz (1986) ressalta que, 

enquanto a tradição judaico-cristã considerava o trabalho como um castigo pelo 

pecado original (logo, beneficiar-se dele através do lucro também seria pecaminoso), 

o Calvinismo do século XVI considerava que a vontade de Deus é de que todos 

trabalhem: os escolhidos por Ele terão êxito, os condenados por Ele enfrentarão a 

miséria. O mesmo Calvino pregava que os fiéis não deviam usufruir do fruto de seu 

trabalho, mas reinvestir para gerar mais trabalho. Assim, é de se esperar que as 

tradições religiosas determinem pelo menos parcialmente a forma como o lucro e a 

atividade empresarial possam ser encaradas. Outro fator influenciado pelo capital 

social, neste caso pela imagem de si mesmo construída ao longo da infância e da 

adolescência, é a autoconfiança. Diz Degen, a respeito do futuro empresário: “Ele se 

sente preparado para iniciar um negócio próprio, em função do domínio que possui 

sobre as tarefas que deverá desenvolver nesse negócio”. Mais do que estar 

preparado, é necessária a percepção e a convicção nesse preparo. Claro que uma 

percepção supervalorizada de si mesmo pode levar a problemas futuros na 

administração do negócio, quando determinadas capacidades forem exigidas. A 

capacidade de “atrair, motivar e manter a colaboração de outros para seu negócio” 

(1989, p. 127) também é indispensável considerando a necessidade de funcionários, 

sócios, consultores, contadores, investidores, advogados, publicitários e outros para 

a divulgação, operacionalização e crescimento dos negócios. Como se não bastasse 

esta lista de pré-requisitos, o candidato a empresário deve ter saúde para suportar 
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jornadas de trabalho exaustivas, que muitas vezes chegam a 16 horas diárias, sete 

dias por semana (p. 16), e uma boa dose de criatividade para iniciar o negócio e 

desbancar a concorrência. “A diferença entre os empreendimentos de sucesso e os 

medíocres ou fracassados é justamente a criatividade do empreendedor” (p. 21). 

Finalmente, Degen lembra que...  

 

“... por mais lucrativo que seja o negócio, não devemos 
esquecer nossas preferências pessoais. Não trabalhamos 
somente por dinheiro. Precisamos nos realizar e nos 
satisfazer no desenvolvimento do nosso negócio. Se não 
estivermos atraídos pessoalmente pelo empreendimento, se 
por alguma razão ele nos desmotiva ou aborrece, não 
vamos conseguir investir o entusiasmo e enfrentar as longas 
horas de trabalho necessárias para seu sucesso.” (p. 48) 

 

Para ilustrar seu trabalho sobre o empreendedor, Degen traz algumas 

biografias de empresários bem sucedidos, com depoimentos contendo sua visão 

pessoal sobre suas motivações para empreender e as razões do próprio sucesso. 

Há diversos pontos comuns nos relatos: os empreendedores demonstraram vocação 

precoce para trabalhar por conta própria; têm capacidade para assumir riscos, 

disposição para muito trabalho, criatividade, souberam associar-se a parceiros 

certos, encontram satisfação no trabalho. Um exemplo é o do empresário Adelino 

Pimentel Neto (DB Brinquedos), que aponta como fatores de seu sucesso “a 

necessidade de realizar e a possibilidade de ganhar muito dinheiro” e de Salvatore 

Ambrosino (Mobilinea), que “procura novos desafios, não se deixa abater pelas 

dificuldades, só gasta o que tem e procura pautar-se por um comportamento 

moderado”. 

 
3.4.1.2 História empresarial vivida: depoimentos de empresários brasileiros 

bem sucedidos, por Cléber Aquino 

 
O professor Cléber Aquino é criador e docente da Disciplina História dos 

Negócios Brasileiros, ministrada no curso de Administração de Empresas da USP. 

Desde 1985, vem coletando depoimentos de empresários brasileiros bem sucedidos 

na criação, desenvolvimento e administração de grandes empresas, publicados sob 
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o título de “História Empresarial Vivida”. O volume V, de 1991, traz os relatos da vida 

de quatro fundadores, tomados de maneira informal. O objetivo do professor Aquino, 

ao desenvolver esse trabalho, foi de mapear a história dos negócios brasileiros, 

através de alguns de seus representantes e delinear o perfil do mundo de negócios 

no Brasil, com suas características peculiares. Também era objetivo desse 

pesquisador incentivar a aproximação entre as áreas acadêmica e empresarial, obter 

dados históricos e iniciar o registro e o desenvolvimento de uma tecnologia de 

management brasileira, além de despertar em seus alunos o interesse pela atividade 

empresarial. O método utilizado para a coleta de dados seguiu um roteiro prévio que 

incluiu dados sobre o pioneiro (empreendedor, empresário), sobre o estilo de gestão, 

e os cenários históricos, ambientais e culturais nos quais a empresa desenvolveu-se. 

O pesquisador admite que sua metodologia pode traduzir algum tipo de viés, uma 

vez que os dados coletados evidenciam a visão do empresário sobre si mesmo e 

sua obra, colorida por matizes afetivos e emocionais. No entanto, o trabalho de 

Aquino tem o mérito de apresentar alguns dados do perfil empresarial que podem 

ser bastante úteis para a identificação futura de vocações empresariais. Através dos 

aspectos comuns aos perfis dos empresários analisados, pode-se, tentativamente, 

sugerir alguns elementos que prognostiquem sucesso na atividade empresarial. As 

características do mundo dos negócios, apresentadas no capítulo 2 do livro, também 

fornecem um panorama das demandas da atividade empresarial sobre aqueles que 

nela se aventuram e auxiliam os candidatos a tal atividade a avaliarem suas reais 

chances de sucesso. 

 

O professor Aquino define negócio como algo que resulta numa empresa ou 

grupo empresarial, “cujo início brota de uma idéia inspirada numa oportunidade de 

mercado, gerando muita motivação, vontade e decisão de criação do 

empreendimento para a produção e comercialização de bens ou serviços, tendo em 

vista o atendimento das necessidades humanas, tecnicamente conceituadas de 

mercado”. Prossegue o professor Aquino: 

 

“O leitor já percebeu a essência da vida empresarial 
girando em torno de oportunidades mercadológicas, da 
figura do empreendedor, da idéia de surgimento da 
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empresa, da motivação voltada para o sucesso, da 
administração e da emergência das funções organizacionais, 
tais como produção, marketing, finanças, função de recursos 
humanos, estratégia, táticas e várias outras” (1991, p. 31). 

 

A empresa deve ter como meta a perpetuidade, calcada em valores éticos e 

visão de longo prazo e, para tanto, deve estar acima da figura do empresário. 

Perceber-se não como o dono onipotente, mas como uma peça de um sistema mais 

amplo, alguém que se inter-relaciona com diversos públicos e a quem se deve 

obrigações é, segundo o professor Aquino, uma das dificuldades do empresariado 

brasileiro, que vê a empresa como sua, não considerando que deva satisfações a 

ninguém. Neste ponto, o professor Aquino parece concordar integralmente com 

Collins e Porras, pesquisadores da Universidade de Stanford e autores de “Feitas 

para Durar” (1996): os valores e ideologias centrais da empresa, que permeiam as 

ações administrativas de forma estável e permanentes, são a chave do sucesso das 

empresas bem-sucedidas e com capacidade de perpetuação. Segundo os autores 

(1996, p. 80-90): 

 

“A lucratividade é uma condição necessária para a 
existência e um meio para se atingir objetivos mais 
importantes, mas não é objetivo em si para muitas das 
empresas visionárias (...) o elemento fundamental para o 
funcionamento perfeito de uma empresa visionária é uma 
ideologia central – valores centrais e um objetivo além de 
simplesmente ganhar dinheiro – que orienta e inspira as 
pessoas em toda a organização e permanece praticamente 
inalterada durante muito tempo”.  

 

Desta forma, os estudos dos pesquisadores norte-americanos destacaram 

fortemente que as empresas que perduram através dos tempos, vislumbram 

objetivos de longo prazo, preocupam-se com as comunidades em que atuam, e 

podem sacrificar lucros imediatos se isto vier a significar a manutenção da fidelidade 

e a satisfação dos clientes. Cabe destacar que, independente da empresa, a 

atividade empresarial carrega em si própria uma série de valores e ideologias que se 

formam a partir do contexto social e cultural da época, do estágio de 

desenvolvimento econômico e tecnológico da indústria ou comércio local, e da 

personalidade dos empreendedores. O valor econômico do lucro é visto como a 
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espinha dorsal da atividade empreendedora, sem a qual não seria possível a 

continuidade dos negócios, a remuneração de acionistas e colaboradores, o 

reinvestimento na própria empresa etc. De acordo com Aquino, o lucro, embora 

indispensável na atividade empresarial, muitas vezes não é a principal motivação do 

empreendedor. Outros elementos seriam determinantes da decisão de iniciar um 

negócio próprio, tais como “desejo de realização, de poderes, motivação para o 

crescimento permanente, aptidão para explorar determinado negócio ou ramo de 

atividades, desafios, desejo de perpetuidade no mercado e na sociedade, valores 

éticos, morais, políticos, culturais e uma gama de outros elementos subjetivos...” 

(1991, p. 37). Quanto à aptidão ou vocação, Aquino aproxima-se de Csikzentmihalyi 

quando afirma que aqueles que são vocacionados para o negócio, que fazem aquilo 

que gostam, que vêem no seu trabalho mais do que o sustento, um meio de 

satisfação pessoal, têm maiores chances de obter sucesso. Já no que se refere aos 

desejos de poder e realização, muito comum na motivação empresarial, o professor 

Aquino (1991) parece estar se referindo aos conceitos propostos por McClelland, 

definindo a motivação para o poder como a vontade de “mandar e controlar os 

outros, de interferir nos destinos da sociedade, de tornar-se poderoso, 

independente, com liberdade de ir e vir, dizer, criticar, dar empregos, ser endeusado, 

idolatrado e uma série de outras informações de aplauso e reverências “ (p. 39) e o 

motivo de realização como “... a satisfação de o indivíduo ver o seu sonho 

concretizado ... é um valor próximo da aptidão, mas o sentimento de realização 

ultrapassa a aptidão ... o indivíduo sente-se útil e competente e gratificado em ter 

tido a oportunidade de explodir toda sua potencialidade” (p. 40). Aquino também 

aborda aspectos psicológicos e de personalidade ligados a valores empresariais tais 

como a necessidade de crescimento, os princípios éticos e questões políticas e 

culturais. Como componentes do perfil do empresário, ele destaca a racionalidade, o 

uso da lógica, a capacidade de correr riscos, o prazer da disputa e a capacidade de 

competir, a criatividade, a agressividade, suportar a ansiedade frente às incertezas 

do negócio, a capacidade de realizar e a habilidade política. A necessidade de 

superação de histórias pessoais conflitivas, carentes de recursos e repletas de 

inseguranças, também poderiam compor a história de muitos empresários.  
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3.4.1.3 Principais características do empresário 

 
De acordo com os trabalhos de Degen e Aquino, pode-se deduzir que algumas 

características são básicas no perfil empresarial: 

a.  disposição para assumir riscos; 

b.  disposição para trabalhar muito; 

c.  vontade incansável de continuar progredindo nos negócios; 

d.  autonomia de ação e pensamento; 

e.  autoconfiança; 

f.  satisfação com a atividade; 

g.  aceitação e aprendizagem com seus próprios erros; 

h.  capacidade de inovar; 

i.  capacidade de agregar valores, obter colaboração e recursos; 

j.  capital social; e 

l.  amor pelo negócio. 

 

Pode-se acrescentar a estas, outras características da inteligência empresarial,  

trazidas por Araújo Santos em seu recente artigo “Da inteligência astuciosa à astúcia 

da razão; Notas sobre a história e o refinamento do conceito de inteligência 

empresarial” (1999, p. 2): 

(a) o contendor ou competidor está numa posição inicial; é pequeno em 

tamanho e seus recursos não se comparam aos dos outros competidores; 

(b) no entanto, o competidor que focalizamos tem extraordinários recursos de 

inteligência (no sentido de talento ou treinamento), ou tem uma informação 

(ou uma maneira de obter informações) que pode compensar a 

desvantagem inicial; 

(c) soma-se ao indicado em (b) uma capacidade de ver (ou obter informações) 

sem ser visto ou observado; 

(d) o nosso competidor, além disso, tem uma capacidade de reagir 

rapidamente, surpreendendo os adversários por sua resposta quase 

instantânea à oportunidade; 
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(e) é preciso registrar ainda que os preparativos ou movimentos, para essa 

ação-relâmpago, são feitos sem ruído, não chamando a atenção de 

ninguém; e 

(f) enfim o cenário está em constante mudança. Não se lida com um quadro 

fixo na parede, ou com um tratado científico tirado da estante. A realidade 

enfrentada pode ter modificações inesperadas, exigindo sempre uma 

resposta rápida e criativa. 

 
3.4.2 O Executivo  

 
3.4.2.1 O executivo tem suas funções, por Chester Barnard 

 

Chester Barnard formulou uma teoria do comportamento cooperativo nas 

organizações formais e informais. Viu a organização como um sistema dinâmico, em 

constante mudança, formado pela inter-relação de elementos biológicos, 

psicológicos e sociais, devendo ser efetivo e eficiente. 

 

As funções do executivo neste sistema seriam as de prover meios de 

comunicação, manter a disposição em cooperar, e assegurar o alcance dos 

objetivos. 

 

Para Barnard, o executivo é antes de tudo um líder, entendida a liderança 

como a capacidade pessoal para confirmar decisões que emprestem qualidade e 

moralidade à coordenação das atividades organizacionais na busca de seus 

objetivos. 

 

Barnard foi um executivo com atuação em empresas públicas e privadas, sem 

dúvida eficiente e efetivo, conforme demonstra sua carreira. Seu objetivo ao 

desenvolver sua teoria era, em parte, comunicar o que a sua prática lhe mostrava, e 

que não coincidia integralmente com os pressupostos teóricos de seus 

antecessores, como Taylor e Fayol.  
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Barnard percebeu que a administração carecia de um modelo teórico mais 

global e, a partir disso, desenvolveu uma série de conceitos interdependentes como 

eficiência, efetividade e autoridade (de posição e de liderança); incorporou a 

motivação não-econômica à teoria dos incentivos; distinguiu os conceitos de fins, 

motivos e tensão; e destacou as organizações como sistemas. Cabe ressaltar que o 

seu conceito de sistema inclui seres humanos em esforços coordenados e 

interdependentes, ou seja, um esforço cooperativo cujo resultado é novo e maior do 

que a simples soma dos esforços individuais - em qualidade e quantidade.  

 

Para ele, a definição dos objetivos da organização seria a função mais peculiar 

do executivo, acompanhada dos conceitos de responsabilidade e lealdade. 

Poderíamos dizer que este é o primeiro ponto que demonstra o vanguardismo da 

teoria de Barnard. Hoje não se fala em função executiva (pelo menos entre os 

executivos de cúpula) sem falar em planejamento estratégico, que passa 

necessariamente pela definição dos objetivos da organização, além de seus valores, 

missão e visão. O segundo ponto de destaque é o conceito do autor de que os 

homens só funcionam em conjunto. Ora, na administração moderna não se concebe 

qualidade total sem trabalho em equipe e sinergia - entendida aqui como 

cooperação eficaz - e é pré-requisito indiscutível nas grandes corporações que seus 

executivos sejam team workers. O executivo de Barnard não só é um team worker, 

como é capaz de assegurar a cooperação efetiva através de suas funções de 

controle, gerência, direção e supervisão. O terceiro ponto que evidencia a visão 

deste ex-presidente da New Jersey Bell Telephone Company, é a consideração de 

que empresa bem sucedida é aquela de existência continuada. Basta se ter acesso 

à obra dos pesquisadores da Universidade de Stanford, Collins e Porras, chamada 

no Brasil de “Feitas para Durar” (1996), para obter mais uma amostra da visão de 

futuro de Barnard. O quarto ponto parte da afirmativa do autor de que um propósito 

não incentiva a atividade cooperativa, a menos que ele seja aceito por aqueles cujos 

esforços irão constituir a organização. Não é difícil fazer uma relação com os 

conceitos atuais de participação e comprometimento. O quinto ponto, por fim, refere-

se ao estabelecimento de linhas de comunicação tão diretas e curtas quanto 

possível, para aumentar a rapidez e diminuir os ruídos na comunicação entre os 
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diversos níveis da organização. Ora, este foi um dos argumentos levantados em prol 

dos recentes “movimentos” de reengenharia e downsizing. 

  

Apesar da atualidade, a leitura de “As Funções do Executivo” por vezes deixa 

transparecer um Barnard mais pessimista (ou quem sabe mais realista), que afirma 

que a cooperação bem sucedida, dentro ou através das organizações formais, é 

antes a exceção do que a regra; que a maioria das pessoas tende a ver sua 

participação na organização com olhos negativos; e que os homens geralmente se 

esforçam para evitar a tomada de decisão além de um grau limitado, em que as 

decisões ainda não sejam mais que respostas a condições fora do alcance da 

crítica. Certamente devemos encarar estas afirmativas mais como um reflexo das 

observações do dia-a-dia do autor do que de sua predisposição pessoal frente aos 

fatos. 

 

Outros pontos de sua teoria, sem dúvida nenhuma ampla e detalhada, 

merecem destaque: 

– o desejo de servir, a comunicação e o propósito comum, como elementos 

centrais de uma organização; 

– a disposição como condição necessária à coesão grupal e trabalho 

cooperativo, envolvendo abdicação do controle da conduta pessoal e 

despersonalização da ação pessoal. O efeito é o que ele chamou de 

“avançar juntos”;  

– a disposição para cooperar como resultado de uma expectativa de 

satisfação de um motivo através daquele meio,  em relação a outras 

alternativas disponíveis; e 

– o método de incentivos, incluindo estímulos materiais e não-materiais. É o 

reconhecimento de que o homem dentro das organizações tem 

necessidades de diversos tipos, que vão muito além da mera satisfação 

financeira. Aqui, pode-se fazer uma correlação com os fatores higiênicos e 

motivacionais de Herzberg e a teoria da motivação de Maslow. 
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Cabe ressaltar, por fim, que Barnard reconheceu a importância do comando 

por exemplos, do primeiro fazer e depois falar. Ele cita que o propósito de uma 

organização é definido mais pelo conjunto de ações tomadas do que por qualquer 

formulação em palavras. Define ainda responsabilidade como a propriedade de um 

indivíduo pela qual qualquer moralidade que nele exista se torna efetiva na conduta. 

Conclui dizendo que a responsabilidade executiva é aquela capacidade de líderes 

pela qual, refletindo atitudes, ideais e esperanças, os colaboradores são compelidos 

a contribuir para a realização dos propósitos da organização, além de seus fins 

imediatos e além de seus tempos. 

 

3.4.2.2 O jogador, de Michael Maccoby 

 

Michael Maccoby publicou o livro “The Gamesman” em 1976, como resultado 

de um estudo realizado com 250 gerentes de doze grandes corporações norte-

americanas, com o apoio da Universidade de Harvard. Seu objetivo era “descobrir de 

que modo suas atitudes emocionais lhes influenciavam o trabalho e de que modo o 

próprio trabalho lhes moldava a perspectiva e os motivos” (1977, p. 5). Interessava 

ao autor descobrir os motivos básicos do comportamento destes gerentes, aspectos 

de sua qualidade de vida, noções de responsabilidade social e qual o perfil dos 

indivíduos que atingem a cúpula das organizações. O estudo envolveu entrevistas, 

com duração de três a vinte horas, baseadas num extenso questionário; a aplicação 

do teste projetivo de personalidade de Rorschach, o que foi possível em função da 

formação psicanalítica do autor; a observação dos sujeitos em situações de trabalho, 

como reuniões, por exemplo; e, em alguns casos, entrevistas com esposas e 

secretárias dos gerentes. O questionário envolvia questões sobre o trabalho em si, o 

relacionamento entre o trabalho e as características psicológicas do indivíduo, a 

visão sobre problemas sociais e políticos, bem como de suas responsabilidades 

sobre eles, os valores individuais, a vida e o relacionamento familiar. A maior parte 

dos entrevistados era do sexo masculino, com idades entre os vinte e poucos e os 

cinqüenta e cinco, tinha três filhos e nunca se divorciara, tinha formação acadêmica 

em engenharia, percebia salários que variavam entre os 15 e os 400 mil dólares 

anuais (de gerentes em início de carreira até os presidentes) e estava em média há 
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dez anos na empresa, sem nunca ter trabalhado em outro local. Além disso, os 

gerente típicos provinham de famílias de classe média, haviam recebido orientação 

predominantemente paterna, trabalhavam com tecnologia avançada, consideravam 

o trabalho extremamente importante, trabalhavam em jornadas de 40 a 45 horas 

semanais, praticavam algum esporte, e reconheciam a influência do trabalho em sua 

vida intelectual e emocional. O estudo acabou por apontar quatro tipos ideais de 

gerentes, embora o próprio Maccoby reconheça que “... nenhuma tipologia de 

caráter é plenamente satisfatória como maneira de entender qualquer pessoa em 

particular” (1977, p. 37). Os quatro tipos identificados pelo autor, diferentes entre si 

em relação  a seus valores, identidade e visão do trabalho, são os seguintes: 

– o Artesão: voltado para a realização da tarefa, a construção, o fazer. É 

chamado assim porque sua função se assemelha ao artesanato. 

Normalmente são pessoas tranqüilas, simples e práticas, contidos e 

perfeccionistas, que preferem trabalhar sozinhos. Para eles, conhecer e 

aceitar as metas do trabalho é muito importante. “... Tem um senso de valor 

próprio baseado no conhecimento, habilidade, disciplina e confiança em si 

mesmo ... tem um senso de limites ...” (1977, p. 44). Costumam ser 

responsáveis, voltados para valores tradicionais, a família e o trabalho, 

reservados, conservadores e paternalistas. Para eles, o trabalho é um valor 

em si mesmo, e a sua realização está na superação dos desafios impostos 

pela própria tarefa a que se dedica e na criação de algo de qualidade, mais 

do que em recompensas financeiras ou altos cargos na organização. A 

recompensa financeira lhes é importante na medida em que permite que 

cumpram adequadamente o papel de provedores da família, a qual 

pretendem sempre oferecer um lar estável, confortável e seguro. Devido a 

suas características de personalidade, não são vistos com freqüência nos 

cargos mais elevados da corporação, que exigem indivíduos mais flexíveis, 

agregadores e políticos. Ao contrário, podem sentir-se bastante realizados e 

úteis em projetos que possam acompanhar em toda sua extensão, em 

pequenos grupos de trabalho e em atividades cuja consecução dependam 

de aperfeiçoamento técnico, do desenvolvimento de novos conhecimentos e 

habilidades e da solução de intrincados problemas. De acordo com o autor, 
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existem dois tipos de artesãos: o submisso e o receptivo. Os dois tipos têm 

em comum a orientação para a qualidade, a competência e o trabalho em si 

mesmo. Diferem pelo fato dos submissos serem mais “esforçados,  

compulsivos e hierárquicos”, e os receptivos mais “amantes da vida, 

tolerantes e democráticos”;  

– o Lutador das Selvas: motivado pelo poder, divide o mundo entre os 

vencedores e os vencidos, os últimos, objetos a serem utilizados ou 

destruídos. A empresa é vista como uma selva, onde é necessário alocar 

grande parte da energia psíquica em estratégias de defesa. “Há dois 

subtipos de lutadores das selvas: leões e raposas. Os leões são os 

conquistadores que, quando bem sucedidos, podem construir um império; 

as raposas fazem as tocas na hierarquia das empresas e ascendem 

secretamente e por meio de expedientes estranhos” (1977, p. 40). Entre os 

lutadores das selvas encontramos grandes empresários, muitos dos quais 

construíram seus impérios utilizando expedientes eticamente questionáveis, 

como a chantagem e o suborno. Incapazes de estabelecer laços afetivos 

mais profundos, vêem os outros como aliados ou opositores, não como 

amigos ou conhecidos, sendo destrutivos até com seus próprios familiares. 

Não acreditam em colaboração espontânea, mas na ajuda como resultado 

de pressão ou manipulação bem sucedida. Adeptos da ideologia do 

“darwinismo social”, têm por metas básicas o poder e o lucro, sem 

preocupação com as conseqüências sociais e humanas de seus atos. O 

mundo de hoje já não permite o mesmo espaço aos lutadores das selvas, 

exceto em algum tipo de indústria, onde “as práticas inescrupulosas de 

venda podem determinar a sobrevivência”. Nas demais, onde a cooperação, 

o trabalho em equipe e a responsabilidade social são fatores valorizados e 

exigidos em ambientes com tecnologia mais complexa e clientes mais 

exigentes, os lutadores da selva perdem espaço e não conseguem adaptar-

se, uma vez que ambicionam mais serem temidos do que admirados como 

líderes autênticos e agregadores;  

– o Homem de Empresa: seu senso de identidade tem por base a empresa. 

Está interessado em seus aspectos humanos e nos sentimentos de seus 
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membros. Motivados pela segurança, importa para estes homens a 

sensação de pertencer a uma estrutura maior protetora: a organização. “Em 

um sistema que torna psicologicamente necessária uma terminologia como 

‘executivo júnior’, eles constituem tanto o alto staff quanto as fileiras de 

trabalho, e o destino da maior parte é flutuar em um nível médio que ainda 

espera um eufemismo satisfatório para ser definido. Mas são eles os 

membros dominantes de nossa sociedade, apesar de tudo” (White, apud 

Maccoby, 1977, p. 83). Os homens de empresas são aqueles que parecem 

tornar possível o grande sonho dos profissionais de recursos humanos, o de 

conciliar objetivos individuais e organizacionais. Dificilmente serão vistos na 

cúpula das organizações pela sua dificuldade em correr riscos, falta de 

energia e de desprendimento, e pelo excesso de preocupação com o 

pertencer à organização, poder continuar pertencendo a ela sem ser 

“atropelado” pelos executivos mais ambiciosos e seguros de si, e adaptar-

se às exigências do meio. São encontrados mais facilmente nos escalões 

intermediários das empresas, onde qualidades como a prudência e a 

cautela na liberação de recursos são sempre necessárias. Este tipo de 

funcionário é extremamente importante no quadro das organizações uma 

vez que emprestam sua lealdade, confiabilidade e dedicação  ao seu 

crescimento e perpetuação. Para eles, a empresa está acima de qualquer 

valor, freqüentemente até da família. Por outro lado, sua pouca flexibilidade, 

falta de carisma e resistência à mudança podem trazer problemas em 

situações que exijam respostas rápidas a um ambiente empresarial 

dinâmico; e 

– o Jogador: é o principal tipo do estudo de Maccoby. Voltado para a 

superação de obstáculos e desafios, quer ser um vencedor. Gosta de correr 

riscos, de superar-se e de montar táticas e estratégias empresariais, como 

se a vida organizacional fosse um jogo no qual os mais lentos ou 

despreparados vão ficando para trás. Como o próprio nome sugere, agrada 

ao jogador lidar com o imponderável, envolver-se em negociações e novos 

lances comerciais, onde em algum momento possa demonstrar sua 

capacidade de vencer os oponentes, mas não da forma destrutiva como o 
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homem da selva liquida com os vencidos. Este tipo costuma ter muita 

energia para o trabalho, não se deixa abater por críticas e dificuldades, 

porém tem grandes problemas em admitir derrotas. Pouco preocupado com 

preconceitos e ideologias, aceita a todos os considerados como bons 

parceiros de jogos e que possam contribuir com novas idéias e ajudá-lo a 

vencer. Por outro lado, ainda que não possua o prazer sádico do lutador 

das selvas de destruir seus concorrentes, livra-se daqueles que podem 

prejudicar sua equipe sem resquícios de sentimentalismo. Os jogadores, ao 

contrário dos homens de empresa, necessitam sentir-se autônomos, 

desvinculados da empresa o suficiente para poder abandoná-la quando 

julgarem necessário, e constantemente desafiados, para que não fiquem 

entediados. O jogador é, em seus aspectos mais positivos, aquele capaz de 

formar equipes vencedoras, promover inovações em ambientes de alta 

tecnologia e responder com rapidez às manobras da concorrência. Em seu 

pior aspecto, podem ser insensíveis e manipuladores (“tudo para vencer” ou 

“os fins justificam os meios”) ou depressivos (quando não encontram os 

desafios adequados ou enfrentam uma importante derrota e passam a ver-

se como os vencidos, imagem essa insuportável para um jogador genuíno). 

 

O  quadro a seguir, apresentado pelo autor na obra já citada “The Gamesman” 

(1977, p. 103), resume as principais fontes de motivação para os quatro tipos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105

Tipos de Caráter Acepções típicas de 
competição 

Fonte de energia psíquica 
para o intento de competição 

Artesão Impulso para construir o melhor 
Competição consigo mesmo e 
com materiais 

Interesse pelo trabalho, 
objetivo de perfeição, prazer 
em construir algo melhor 

Lutador das Selvas Matar ou ser morto 
Dominar ou ser dominado 

Ânsia de poder e prazer em 
esmagar o oponente, medo de 
aniquilação 
Desejo de ser o único na 
posição mais alta 

Homem de Empresa Subir ou descer 
Competição como preço para 
posição firme 

Medo de fracasso, desejo de 
aprovação por parte da 
autoridade 

Jogador Ganhar ou perder 
Triunfo ou humilhação 

A luta, novos jogos, novas 
opções, prazer em dominar o 
jogo 

 
Quadro 2: Principais fontes de motivação para os quatro tipo de caráter 
executivo 
Fonte: Maccobby, 1977.  

 

Segundo Maccoby, o executivo atual deve combinar traços do jogador e do 

homem de empresas, sendo inovador, capaz de utilizar estratégias diversas, com 

dinamismo e agilidade, a fim de vencer a concorrência, ao mesmo tempo em que 

consegue trabalhar em equipe interdependentes, desenvolver a cooperação e o 

potencial dos colaboradores.  

 

Além de descrever os tipos de executivos da empresa moderna, o autor 

expandiu sua teoria e passou a descrever a influência da empresa sobre a formação 

desses tipos e o caráter dos executivos (quais os traços de caráter que são 

estimulados pela empresa, o que chamou de “as qualidades da cabeça e do 

coração”), as estratégias - planejadas ou não - de seleção e reforço do 

comportamento dos gerentes, como viam a questão da responsabilidade social, e, 

finalmente, a possibilidade de integrar os elementos da razão e do coração, com o 

desenvolvimento de um perfil executivo ao mesmo tempo humano, produtivo, 

sensível e arrojado. No entanto, para fins de estabelecer uma tipologia executiva 

básica, não nos deteremos neste último capítulo da obra de Maccoby neste 

momento.  
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3.4.3 Nem empresário, nem executivo: “a dimensão esquecida”17 

 

Inúmeros livros, artigos e trabalhos tem sido escritos sobre o empresário e o 

executivo, muitos dos quais, fogem ao âmbito deste trabalho. No entanto, observou-

se que os autores da área administrativa  e psicológica tem dedicado menor 

quantidade de esforços à descrição de um perfil geral do empregado. Do ponto de 

vista da saúde mental, certamente tem-se nas obras de Dejours um trabalho pioneiro 

e interessante. Do ponto de vista motivacional, temos as obras de Maslow,  

Herzberg e McClelland, aplicáveis tanto a executivos, como empresários e 

empregados. Carece a literatura, no entanto, de obras que descrevam a história de 

vida dos empregados e seu perfil mais amplo, assim como encontra-se diversas 

biografias de empresários e executivos de sucesso. A razão para essa lacuna 

bibliográfica parece, até certo ponto, óbvia e semelhante à razão porque poucos se 

interessam por descrever a trajetória de homens de negócios falidos e fracassados: 

os leitores e pesquisadores buscam conhecer o caminho do sucesso e assim 

ampliar suas probabilidades de atingi-lo. Por que estudar aqueles cujas ações não 

resultam em maiores lucros ou prejuízos para as empresas, senão, eventualmente,  

em seu conjunto? Por que estudar aqueles que encontram-se na cinzenta área dos 

tipos “medianos”, como tantos outros por aí? Por que estudar o comum?  

 

Sobretudo numa época em que o mundo é declarado “sem empregos”, num 

país em que os padrões salariais e diversas práticas de gestão desvalorizam os 

empregados, que os vínculos estáveis com as instituições estão se desfazendo 

rapidamente, que a capacitação profissional sofre de “obsolescência crônica”, 

poucos se preocuparão em estudar o perfil daquele que se realiza como empregado. 

Ao contrário, muitos pesquisadores acreditam que é através do estímulo à 

capacidade empreendedora que se pode salvar os até então empregados, da 

miséria e da exclusão social. Os próprios Programas de Demissão Voluntária se 

basearam, muitas vezes, nessa premissa: oferece-se dinheiro e está criado o 

empresário, aquele que não irá mais onerar os cofres públicos com suas atividades 

                                            
17 A expressão “dimensões esquecidas” aparece aqui como uma referência ao título da obra de Jean-

François Chanlat:  O Indivíduo na Organizações – Dimensões Esquecidas, de 1991. 



 107

pouco rentáveis, mas ao contrário, irá gerar empregos mais adequados às 

necessidades atuais do mercado.  

 

No entanto, esta pesquisa preocupou-se com o perfil dos empregados, partindo 

da hipótese de que nem todos podem ou querem ser empresários ou executivos, e 

que sempre, apesar das dificuldades conjunturais, serão necessários empregados, 

em qualquer tipo de sociedade. E mais: muitos indivíduos poderão encontrar 

satisfação com a atividade em si, se lhes forem oferecidas condições adequadas ao 

desempenho profissional e uma remuneração justa. 

 

3.4.4 Algumas hipóteses sobre a motivação dos três perfis profissionais 

tradicionais: empresários, executivos e empregados 

 
Sendo a motivação um fator básico para a identificação e para a compreensão 

dos perfis e talentos individuais, e co base nas teorias apresentadas, pode-se 

sugerir algumas hipóteses sobre os fatores que impulsionam as ações de 

empresários, executivos e empregados. 

 

Empresário: 
a) a necessidade de desafios, presente em diversas teorias e reconhecida 

como fonte impulsionadora do desenvolvimento das potencialidades 

humanas; 

b) a necessidade de realização, também presente em diversas teorias, embora 

com diferentes denominações, que impulsionaria os homens a excederem 

os limites da satisfação das necessidades básicas e, portanto, buscarem  

mais uma vez o desenvolvimento amplo de suas potencialidades; 

c) a concepção do homem como um ser com necessidades dinâmicas e com 

tendência à autogestão quando sadio, e em condições ambientais 

favoráveis; e 

d) a busca pelo atingimento de suas próprias metas como fator motivador 

básico. 
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Sombart (1972), contribui para a compreensão das motivações básicas do 

empresário. Refere o autor (apud Araújo Santos, 1999, p. 10), que existem “quatro 

complexos fundamentais da criança que presidem também, como modelos ideais, a 

vida do empresário: (a) a ambição pela grandeza ou a valoração quantitativa; (b) a 

rapidez dos movimentos e decisões; (c) a novidade das coisas e eventos; (d) o 

sentimento de poder”. 

 

Pode-se supor que o empresário possua um nível de necessidade de 

enfrentamento de desafios, de realização e de auto-desenvolvimento, acima da 

média. Também pode-se supor que encontra estes desafios e oportunidades de 

desenvolvimento e utilização máxima de suas capacidades na atividade empresarial. 

É no campo dos negócios, presentes sempre o “manejo do dinheiro e a idéia de 

lucro” (Araújo Santos, p.10), indubitavelmente, que estes homens encontram seu 

flow. 

 
Executivo: 
a) a necessidade de exercer liderança, de coordenar equipes, de ditar regras; 

b) a motivação para o poder, uma vez que os assim chamados “jogos de 

poder” são necessários tanto para a ascensão  a um cargo executivo, como 

para sua manutenção;  

c) a capacidade de trabalhar em grupos, em relação de interdependência, 

identificando e explorando nos subordinados suas melhores capacidades; e 

d) a motivação para a realização, para o obtenção de resultados, através de 

um constante auto-teste de suas capacidades como líder. 

 

Dentro do perfil executivo pode-se encontrar variações significativas. Existem 

executivos de empresas públicas que aliam o desafio à segurança. Encontra-se 

executivos de empresas privadas cuja cultura determina fortemente as regras e 

empresta uma identidade a seus membros. É possível também ver-se executivos de 

corporações que atuam como verdadeiros empresários, gerenciando áreas de 

negócios como “organizações autônomas”, com absoluta liberdade. Assim, há 
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necessidade de contextualizar cada executivo e partir da premissa que pode-se 

encontrar diversos perfis dentro do rótulo “executivo”. 

 

Empregado: 
a) necessidade de estabilidade, linearidade e previsibilidade; 

b) necessidade de realização;  

c) motivação para a tarefa;  

d) muitas vezes, necessidade de afiliação, de pertencer e sentir-se aceito por 

um grupo que lhe confere identidade; e 

e) capacidades cognitivas muito definidas para determinada área, o que 

impeliria ao exercício de cargos técnicos especializados. 

 
No caso do empregado, possivelmente serão encontradas variações nos perfis 

dos ocupantes dos cargos administrativos, técnicos e operacionais. Pelo menos em 

termos cognitivos, cada um desses perfis certamente exige características 

diferenciadas. Em termos motivacionais e de ambiente físico e psicológico no qual 

as atividades são desenvolvidas, possivelmente encontram-se variações ainda mais 

significativas. 

 

3.4.4.1 Mais algumas hipóteses sobre os perfis profissionais e os tipos 

psicológicos de empresários, executivos e empregados  

 

O Empresário: a tipologia de Schein é bastante específica ao identificar o tipo 

criativo-empreendedor, como o empresário. Naturalmente, traços de autonomia-

independência também poderiam ser encontrados, mas parecem ser mais típicos de 

consultores e profissionais liberais. Da mesma forma, pode-se encontrar no 

empresário traços de aptidão técnico-funcional e administrativa-geral, mas esses são 

mais comuns em especialistas e executivos, respectivamente. O puro desafio 

poderia estar entre os traços do empresário descrito por Fuerstenthal como o 

empresário moderno, constantemente insatisfeito com suas conquistas e disposto a 

tudo  para manter elevados seus níveis de adrenalina. Estilo de vida, dedicação à 
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causa e estabilidade não devem estar entre as principais inclinações dos 

empresários. 

 

Já a tipologia de Fuerstenthal sugere que vivemos na era da eliminação, cujos 

traços permeiam a cultura atual, influenciando significativamente a condução dos 

negócios e determinando o perfil comportamental do empresário típico. Pode-se 

supor que os tipos com características predominantes de rejeição e retenção não 

circulam nos meios empresariais, pela necessidade de aprofundamento teórico e 

elevado senso crítico; e pela necessidade de manter, incapacitando-o para a 

inovação, respectivamente. Já o tipo incorporação poderia ser uma espécie de 

empresário mais descompromissado, possivelmente um herdeiro, já acostumado a 

uma vivência de prazeres e gastos sem culpa. Seria aquele cujo valor básico 

encontrado na atividade empresarial não seria o trabalho e a condução de um 

negócio, mas a possibilidade de ganhos que lhe permitam o luxo e a ostentação. 

Suas possibilidades de construir um sólido grupo de negócios parecem, de nosso 

ponto de vista, bastante restritas. 

 
O Executivo: pode-se encontrar executivos de áreas técnicas com aptidão 

técnico-funcional, mas provavelmente esses estariam em organizações com carreira 

Y ou liderando áreas essencialmente técnicas-especializadas. Pode-se supor que a 

aptidão administrativa geral seja a aptidão básica do executivo, mesclada a outras, 

dependendo do tipo de organização em que o executivo atua, seus propósitos, 

produtos e serviços, finalidades e estrutura. Por exemplo, pode-se encontrar 

executivos com aptidão para segurança e estabilidade em instituições públicas. 

Pode-se encontrar executivos  com aptidão para o puro desafio em organizações 

financeiras. Os vocacionados para autonomia e independência ou criatividade 

empreendedora podem estar na liderança de projetos ou na gerência de 

desenvolvimento. Os dedicados a causas podem estar na liderança de organizações 

do terceiro setor. Da mesma forma, de acordo com as características das instituições 

em que atuam, os executivos podem apresentar, em maior ou menor dosagem, as 

características de incorporação, rejeição, retenção e eliminação. Muito 

provavelmente, os executivos apresentem uma mescla de traços comuns e de traços 
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diferenciados, não havendo um perfil único claramente identificável, do ponto de 

vista destas tipologias. Já entre as questões motivacionais e nas histórias de vida, é 

possível encontrar traços mais definidos.  

 

O Empregado: conforme já foi dito, a exemplo do executivo, pode-se encontrar 

uma mescla de traços nos empregados, de acordo com as funções exercidas e o 

tipo de instituição a que pertencem. Seguramente será possível encontrar entre os 

empregados, aptidões técnico-funcionais, de segurança e estabilidade, de dedicação 

a uma causa (empresas com finalidades públicas) e estilo de vida. Pode-se supor 

também que os indivíduos com aptidão administrativa geral, de autonomia e 

independência, de criatividade empreendedora e puro desafio não estejam atuando 

como empregados ou, caso estejam, encontrem-se frustrados e desmotivados, 

incapazes de atingirem o flow. 

 

Quanto aos tipos psicológicos de Fuerstenthal, não descarta-se a possibilidade 

de encontrar entre o grupo de empregados os quatro tipos: rejeição, retenção, 

incorporação e eliminação, dependendo do cargo que ocupam, do tipo de atividade 

que desempenham e da empresa em que atuam. 

 
3.5 Quadro de Pessoal Mínimo, Talentos Máximos: os papéis 

institucionais e individuais na construção de perfis mais flexíveis  
 
Uma vez identificadas: a) as necessidades de redução de quadro b) as 

exigências das opções mais comumente oferecidas pelo mercado de trabalho, a 

saber, empresário, executivo e empregado c) os elementos necessários à 

composição de perfis profissionais  que atendam a essas exigências, cabe agora 

definir papéis e responsabilidades inerentes ao desenvolvimento de competências 

pessoais e profissionais, adequadas ao ambiente atual. 

 

Milkovich e Boudreau (2000) apontam como o grande desafio da gestão de 

recursos humanos a administração do rompimento dos tradicionais contratos 

psicológicos de trabalho. Enquanto nos antigos acordos implícitos entre indivíduos e 
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organizações a empresa oferecia estabilidade e segurança financeira em troca de 

lealdade e trabalho duro, nos novos acordos o funcionário pode esperar o apoio para 

o desenvolvimento de suas habilidades, o reconhecimento de suas contribuições, o 

pagamento justo e a possibilidade de partilhar do sucesso da empresa. Tudo isso 

em troca do desenvolvimento das competências necessárias, da eficácia e da 

flexibilidade nas atribuições de tarefa. Isso significa, segundo os autores, a mudança 

dos enfoques dos subsistemas de RH.  

 

O recrutamento e a seleção abandonam o tradicional modelo do “homem 

certo no cargo certo”, onde se procura um perfil humano pré-definido que se 

“encaixe” nas exigências de um cargo igualmente pré-determinado. Em seu lugar, 

surge a análise cuidadosa de cada perfil, das capacidades e potenciais individuais, e 

a posterior composição de equipes e funções onde essas características sejam 

melhor aproveitadas, sempre em alinhamento com os objetivos e estratégias da 

empresa. Saem os cargos estanques, entram as funções flexíveis. Desaparecem os 

perfis profissionais rígidos, surge a ênfase no potencial e na flexibilidade 

 

O desenvolvimento de RH também busca um enfoque mais dinâmico, 

passando dos cursos e técnicas ao ambiente de aprendizado contínuo. Os 

investimentos nesse item não são mais vistos como despesas, mas como fonte de 

retorno financeiro a médio e longo prazo. 

 

O mesmo ocorre com a questão da remuneração, que se desenvolve numa 

proposta mais flexível, com base em resultados. Nessa perspectiva, o salário e os 

benefícios variáveis são feedback do desempenho e da consecução de objetivos 

pré-acordados. 

 

Os planos de carreira deverão ser autogerenciados, com os empregados 

descobrindo e buscando seus objetivos, aspirações, interesses e competências. 
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As antigas brigas com os sindicatos, por sua vez, deverão ceder lugar à 

administração de interesses comuns e à união de esforços em torno de uma 

mesma proposta.  

 

Naturalmente que o novo acordo exige uma dupla mudança de postura: de um 

lado, as empresas tendo que reciclar suas estruturas, valores e procedimentos e, de 

outro, os funcionários tendo que desenvolver novos perfis, habilidades, atitudes e 

competências. 

 

No que tange às instituições, devemos considerar que as mais aptas à 

sobreviver são as que melhor puderem gerenciar o capital intelectual. 
 

“As  melhores organizações do futuro serão aquelas que descobrirão como 

despertar  o empenho e a capacidade de aprender das pessoas em todos os níveis 

da organização” (Senge, 1990, p. 12). 

 

Para tanto, sugere Peter Senge, autor do livro “A Quinta Disciplina” (1990), é 

necessária a quebra da hierarquia, das políticas internas e dos jogos de poder, 
tão comuns em organizações públicas e privadas. Esse objetivo, poderia ser atingido 

através da criação de interesses e objetivos comuns a partir dos objetivos 

individuais, da prática da sinceridade e da difusão do mérito, esse último entendido 

aqui como “tomar decisões tendo em mente os interesses da organização”. Nesse 

contexto, a participação e o não autoritarismo são essenciais.  

 

Não há como falar em autoritarismo sem falar em estilos de liderança. Uma 

das teorias amplamente aceitas nos meios acadêmicos, tem sido a da liderança 
situacional. Desenvolvida para suprir as lacunas deixadas pelas teorias dos traços 

e comportamental - que não levavam em consideração as características dos 

subordinados, mas sim, os traços de personalidade e os comportamentos do líder 

respectivamente – tolera a prática de estilos autoritários, dependendo do grau de 

maturidade dos subordinados. Por maturidade entende-se a soma das motivações e 

das capacidades dos funcionários. Indivíduos que sabem fazer e que desejam fazer 
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uma determinada atividade seriam considerados maduros e, portanto, não 

necessitariam de supervisão e orientação e diretivas. Já os imaturos, justificariam, 

com seu comportamento de desmotivação e incapacidade técnica, a utilização de 

estilos diretivos e autoritários (Hampton, 1983; Robbins, 1999; Schermerhorn et allii, 

1999; WagnerII et allii, 1999). 

 

Como então conciliar um ambiente propício à aprendizagem e ao 

desenvolvimento humano com a prática de estilos mais democráticos de gestão? 

 
James O’Toole, no excelente e inovador livro, publicado em 1997, “Liderando 

Mudanças – Como Superar a Ideologia do Conforto e a Tirania do Costume” traz 

uma nova luz ao debate e questiona frontalmente a Liderança Situacional. Como 

alternativa, O’Toole propõe a Liderança Baseada em Valores, um modelo onde o 

comportamento do líder independe da situação e do grau de maturidade dos 

subordinados, mantendo-se estável, de acordo com valores organizacionais pré-

existentes. Essa proposta põe por terra as tradicionais afirmativas de que “em 

situações de emergência não há tempo senão para o autoritarismo” ou de que “num 

ambiente de baixo padrão cultural é preciso ser firme ao dirigir as pessoas”. 

 

Até o eminente psicólogo Abraham Maslow, num artigo intitulado “A Theory of 

Metamotivation”, de 1967, apud Rodrigues (1995), teria embarcado nessa falácia. 

Comenta Maccoby, apud Rodrigues (1995, p. 41) a respeito de Maslow: 

 

“Implicitamente Maslow compara os indivíduos 
americanos com os dos países do Terceiro Mundo e deixa 
patente tal posicionamento etnocêntrico ao afirmar que ‘há 
muitos lugares no mundo onde apenas a administração 
autoritária, com um chicote sobre as pessoas amedrontadas, 
pode funcionar”.  

 

A Liderança Baseada em Valores não distingue o funcionário do assim 

chamado Terceiro Mundo dos funcionários dos países desenvolvidos. Também não 

abre precedentes para rasgos de autoritarismo motivados por “crises e 

emergências”. A proposta de O’Toole é essencialmente ética e ensejadora do 
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desenvolvimento humano. Os seus reflexos sobre o planejamento das inevitáveis 

reduções de quadro serão discutidos oportunamente, nos capítulos finais deste 

trabalho. 

 

Em paralelo à proposta de O’Toole, encontram-se os trabalhos de Collins e 

Porras. Em seu livro mais conhecido, “Feitas para Durar” (1995), os autores 

procuraram descobrir as razões pelas quais um grupo de empresas não só 

apresentavam sinais inequívocos de sucesso, como também se colocavam à frente 

de suas principais concorrentes, igualmente bem sucedidas. Entre os diversos 

pontos resultantes da análise dos pesquisadores norte-americanos,  destacam-se as 

capacidades de preservar o núcleo e estimular o progresso, e de buscar mais do 
que o lucro e assim obtê-lo com maior facilidade. 

 

Poder-se-ia traduzir a primeira capacidade como a manutenção de valores 
permanentes, independente das circunstâncias, valores esses decorrência direta da 

missão empresarial e da visão de futuro. Independente de crises, modismos e 

pressões internas e externas, os valores organizacionais se mantém estáveis ao 

longo do tempo e, efetivamente, continuam a guiar as ações dos seus membros. 

 

Já a segunda característica revela que o lucro não é a principal meta das 

empresas visionárias, mas decorrência da prática de seus valores. Ou seja, a 

empresa busca a qualidade, por exemplo, como valor maior. Em decorrência da 

busca pela qualidade acaba obtendo um lucro superior. 

 

Parece-nos que a diferença entre as duas propostas, a da Liderança Baseada 

em Valores  e a das Empresas Visionárias Feitas para Durar, está no juízo de valor.  

Enquanto Collins e Porras admitem qualquer valor, desde que estável – não 

necessariamente a empresa deve buscar um valor socialmente desejável, como a 

excelência – O’Toole parece trazer uma preocupação ética mais profunda, 

analisando o impacto social e humano das práticas de liderança.  
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Naturalmente não é objetivo deste trabalho discutir os modelos de liderança e 

suas bases éticas, mas no planejamento  e proposta de um modelo de redução de 

quadro baseado em talentos, tais considerações mostrar-se-ão fundamentais. 

 

Em contrapartida aos esforços organizacionais de criar um clima favorável ao 

aproveitamento do capital intelectual e à satisfação das motivações humanas, está a 

necessidade dos funcionários de desenvolverem algumas competências básicas.  

Diversos autores têm procurado mapear quais as competências necessárias para 

atuar de forma competitiva e atender às demandas do mercado de trabalho atual. 

 

Um dos mais importantes estudiosos a se ocupar com a questão das 

competências foi o já citado Peter Senge. Em seu livro amplamente conhecido “A 

Quinta Disciplina” (1990), o autor enfatiza a necessidade de desenvolvimento do 

domínio pessoal, através do qual “aprendemos a esclarecer e aprofundar 

continuamente nosso objetivo pessoal, a concentrar nossas energias, a desenvolver 

a paciência e a ver a realidade de maneira objetiva” (p. 16). Sem um objetivo 

pessoal, o indivíduo estaria condenado  a adotar como seus os objetivos alheios, 

ficando à mercê do ambiente, sem condições de comprometer-se com metas que 

não construiu e sobre as quais não possui crítica. A falta de objetivos próprios 

estaria, assim, na base do comportamento submisso, de aceitação passiva da ordem 

vigente e das autoridades locais.  

 
Edina Bom Sucesso, em seu livro “Trabalho e Qualidade de Vida” (1998),  

reforça os conceitos do autor ao afirmar que a falta de objetivos pessoais dificulta a 

qualidade de vida no trabalho e impede a viabilização de objetivos organizacionais. 

Pessoas sem objetivos definidos assumiriam posição de vítimas, desanimando 

frente aos obstáculos e deixando-se guiar pelos outros, passivamente. Esses 

indivíduos podem permanecer em empresas e em profissões de que não gostam,  

vacilantes demais para assumirem novos rumos. 

 

As organizações podem, segundo recomendação de Senge, estimular a 

identificação de objetivos pessoais, sem jamais impô-los. Desse ponto de vista, 
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pode-se sugerir que a construção de objetivos pessoais é intransferível, como parte 

do processo de crescimento e amadurecimento da personalidade.  

 

“Não se deve esquecer que a busca do crescimento 
pessoal é sempre uma questão de opção. Ninguém pode ser 
forçado a desenvolver seu domínio pessoal, pois na certa o 
tiro sairá pela culatra. As organizações podem encontrar 
sérias dificuldades ao se tornarem muito agressivas no 
fomento do domínio pessoal aos seus membros” (Senge, 
1990, p. 161). 

 

A organização pode contribuir efetivamente, isto sim, para a criação de novos 

modelos mentais, entendidos como “idéias profundamente arraigadas, 

generalizações, ou mesmo imagens que influenciam nosso modo de encarar o 

mundo e nossas atitudes”  (Senge, 1990, p. 17). 

 

Cada indivíduo se apresenta à organização com um mapa mental mais ou 

menos cristalizado, construído a partir de suas vivências anteriores, seus 

relacionamentos, gratificações e frustrações. É papel do indivíduo buscar uma maior 

flexibilidade em relação aos seus próprios modelos. De outro lado, cabe à 

organização prover feedback efetivo sobre o resultado da aplicação dos modelos 

mentais e oferecer um ambiente de experimentação e aceitação de modelos 

diversificados, permitindo assim o que Senge também considerou como uma 

disciplina fundamental, a aprendizagem em grupo. 

 
Peter Drucker, conhecido como “o papa” da administração de empresas, em 

um de seus livros datados de 1985 (edição brasileira de 1987) “Inovação e Espírito 

Empreendedor: Entrepreneurship”, aponta uma outra importante competência 

pessoal: o espírito empreendedor. Para o renomado autor, o espírito 

empreendedor extrapola o conceito tradicional de “capacidade empresarial”, ou seja, 

o espírito daqueles que iniciaram novos negócios. 

 

Para Drucker, o empreendedor é aquele que “sempre está buscando a 

mudança, reage à ela, e a explora como sendo uma oportunidade” (1987, p. 36). O 

espírito empreendedor se manifesta através da inovação criativa podendo ocorrer no 
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âmbito de um novo empreendimento ou na revitalização e competitividade de um 

empreendimento já existente. Sob esse ângulo, pode o funcionário público ter 

espírito empreendedor, atuando no interior de sua organização como elemento 

crítico, inovador e criativo. Não em lampejos de genialidade, mas através da prática 

sistemática da pesquisa, da análise e da experimentação, da criatividade e do 

feedback. Logo, Drucker não se refere a traços especiais de personalidade, mas de 

comportamentos que podem ser estimulados através de condições ambientais 

adequadas. Ou “abafados”, inserindo indivíduos criativos e cheios de iniciativa em 

ambientes burocráticos disfuncionais.  

 

Edina Bom Sucesso (1998) considera que tão importante quanto uma cultura 

organizacional favorável ao desenvolvimento de competências pessoais, é a escolha 

do funcionário relativa à organização em que pretende ingressar e a profissão que 

pretende seguir. Reconhece que essas escolhas são fortemente influenciadas pela 

família, pela escola e pelos padrões vigentes na sociedade, não refletindo, muitas 

vezes, uma escolha autônoma do sujeito. Fatores como obter status, agradar aos 

pais, obter facilidades seguindo um negócio de família, ganhar dinheiro rápido, 

podem sobrepor-se às vocações e interesses dos jovens em fase de escolha 
profissional. Abrir mão do exercício de seus talentos mais fortes em prol de 

reconhecimento social ou facilidades costuma cobrar um preço alto: a insatisfação 

com o trabalho e o desenvolvimento apenas parcial do funcionário, seja do ponto de 

vista profissional, seja do ponto de vista pessoal. 

 

Feita a escolha profissional inicial, a tarefa está longe de ser concluída. O 

gerenciamento de carreira inclui uma sucessão de “encruzilhadas”, de opções 

entre os diversos caminhos a serem seguidos.  

 

A  tendência  atual é considerar-se a carreira como:  

– responsabilidade do indivíduo - autogerenciamento de carreira (Milkovich & 

Boudreau, 2000; Passos & Najjar, 1999);  

– um processo de movimentação não só vertical, mas também horizontal; 

– instável, com progressos e recuos; 
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– incluindo uma maior variedade de áreas e funções em devido ao rápido 

desenvolvimento tecnológico; e 

– envolvendo um maior número de organizações, em função do fim do 

emprego permanente. 

 

As “encruzilhadas” ao longo da carreira surgem com as cada vez mais 

freqüentes dificuldades e cada vez menos freqüentes oportunidades – pelo menos 

no que tange ao mercado de trabalho formal no Brasil – e serão determinantes de 

diversas ações, de acordo com a história de vida e a personalidade dos indivíduos. 

 

Milkovich e Boudreau (2000) trazem uma importante contribuição ao 

entendimento das reações individuais às oportunidades de carreira. Segundo os 

autores, há cinco tipos de pessoas, de acordo com suas capacidades de decidir 
sobre suas carreiras: 

– indecisos sobre o desenvolvimento: são os que têm pouca experiência em 

que se basear para tomar uma decisão; 

– indecisos sobre a situação: sentem-se inseguros frente à uma nova 

situação; 

– indecisos crônicos: paralisados pelo medo e pela ansiedade frente ao 

desconhecido; 

– vigilantes: buscam informações, pesam prós e contras e decidem com 

firmeza; e 

– hipervigilantes: movidos pela ansiedade, decidem sem antes ter analisado 

ou obtido todas as informações necessárias. 

 

De acordo com os autores, é possível que o medo e a indecisão promovam 

uma estagnação nociva à carreira, onde a pessoa atingiu seu limite máximo de 

progresso, seja funcional (possibilidade de ascensão) como de desenvolvimento das 

capacidades e talentos (oportunidades de aprendizagem e experimentação). Os 

critérios políticos de ascensão, presentes em muitas organizações públicas seriam 

elementos bloqueadores da ascensão por merecimento e geradores de estagnação. 

Estudos comprovaram que os trabalhadores mais passivos não recebiam feedback 
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transparente, capaz de manter o comprometimento com as metas de desempenho, e 

nem abertura para discussão de suas carreiras. Não eram, necessariamente, 

funcionários insatisfeitos, mas não demonstravam entusiasmo. A estagnação, 

prosseguem os autores, pode estar relacionada   ao conteúdo do trabalho, ao nível 

hierárquico atingido, ao nível de apoio dos superiores e às possibilidades de treinar 

e desenvolver habilidades. Concluem eles: 

 

“À medida que as carreiras são definidas de forma 
menos rígida, mais opções existem para atribuir às pessoas 
responsabilidades mais significativas (...) Um dos perigos da 
estagnação é a obsolescência das habilidades. Proporcionar 
uma variedade de formas para combater a obsolescência 
pode atender a muitas necessidades dos empregados.” 
(Milkovich e Boudreau, 2000, p. 311). 

 

A estagnação pode ter raízes mais profundas, motivadas por projeções 

inconscientes dos indivíduos sobre as organizações, que passam assumir 

representações psíquicas que ultrapassam as relações objetivas de trabalho.  

 
Gareth Morgan, no livro “Psicodinâmica da Vida Organizacional”, organizado 

por Bergamini e Coda (1997, p. 174) aponta que as organizações institucionalizam 

em sua cultura e em suas estruturas, as inquietações inconscientes de seus 

membros e da sociedade: 

 

“Impulsos sexuais e fantasias influenciam as políticas 
da organização; comportamentos neuróticos determinam 
atos compulsivos e outras formas de representação 
paranóicas, masoquistas e compulsivas do ambiente e 
relações do trabalho. E a sexualidade reprimida acha-se 
ligada à maioria dos problemas organizacionais mais difíceis 
e persistentes”.  

 
A. H. Fuersthental, último discípulo remanescente do Instituto de Psicanálise de 

Berlim, parece não concordar integralmente com Morgan. Em seu artigo “O 

Executivo no Divã”, publicado em 1997 na coluna “Talentos e Carreiras” da Gazeta 

Mercantil de São Paulo, sugere que, uma vez eliminadas as influências neuróticas 

da personalidade sobre a atividade produtiva, pouco restaria desta última. O que 
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seria do executivo workaholic se lhes subtraíssem os traços obsessivos? E dos 

gerentes imersos em ambientes culturais autoritários, sem um mínimo de defesas 

paranóides? 

 

Saudáveis ou não, produtivos ou não, é inegável a existência de uma forte 

influência dos fatores inconscientes individuais e grupais sobre as relações de 

trabalho e a produtividade. 

 

Uma das relações mais comumente estabelecidas é a de dependência e 
subordinação, típica de organizações com culturas burocráticas, autoritárias e 

patriarcais.  

 

Ainda na visão de Morgan (Bergamini e Coda, org.,1997), 

 

“Em muitas organizações formais, uma pessoa acata a 
autoridade de outra exatamente do mesmo modo como uma 
criança acata a autoridade paterna. A dependência 
prolongada da criança em relação aos pais facilita o tipo de 
dependência institucionalizada no relacionamento entre 
líderes e seguidores e a prática através da qual as pessoas 
aguardam as outras para iniciarem ações em resposta a 
questões problemáticas” (p. 176). 

 

Fica clara a posição do autor de que as instituições são “extensões 

inconscientes das relações familiares”. Logo, as necessidades de dependência, de 

subordinação, de proteção e de permanência numa postura infantilizada podem ser 

satisfeitas através da permanência numa instituição cuja cultura valoriza a hierarquia 

e a centralização. 

 

Morgan prossegue analisando o conflito dependência-independência, que  

pode desembocar em manifestações de insubordinação. Os sentimentos de 

descontentamento e os conflitos entre submeter-se ou rebelar-se, geralmente 

inconscientes para os funcionários, podem se revelar através do desempenho 

insuficiente no cargo, falta de iniciativa, incapacidade de permanecer no mesmo 

emprego, conflitos coma chefia, resistência passiva ou ativa às mudanças propostas, 
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boicotes, entre outros sinais de luta pelo poder. Os conflitos ligados à subordinação, 

produzidos por pólos opostos de dominação-submissão e atividade-passividade, 

podem resultar em diferentes reações no ambiente de trabalho. Estão na base dos 

comportamentos compulsivos (ambivalência, agressividade encoberta), impulsivos 

(revolta ou crítica construtiva), masoquistas (acidentes, exposição a críticas, papel 

de vítima) e dos perfis fechados em si mesmos (indiferença à orientação e ao 

conteúdo do trabalho, apatia). 

 

“As fantasias que têm traços de controle vão dos 
extremos de um sentimento de onipotência sobre o mundo 
até a submissão completa às forças exteriores que 
determinam o destino do indivíduo. A sua extensão vai de 
uma onipresença patológica até uma abdicação da vontade 
de exercer qualquer influência sobre o meio ambiente.” (p. 
246). 

 

Não só dos conflitos com a figura de autoridade gira o mundo organizacional e 

suas relações com as motivações inconscientes dos funcionários. O complexo de 

Édipo e outros dilemas básicos, presentes nas raízes dos processos de 

individuação, determinam o tipo de relacionamento indivíduo-organização: “Para o 

subordinado exageradamente ansioso, para aquele que se subutiliza, para os 

indecisos e para muitos outros ainda, os conflitos de personalidade evidenciados no 

problema da subordinação refletem o impacto do complexo de Édipo” (p. 252). 

 

Os conflitos são inerentes ao processo de desenvolvimento, e não devem ser 

vistos como nocivos em si mesmos. É importante que o indivíduo aprenda a lidar 

com eles, reconhecê-los e a assumir a responsabilidade por si mesmo e pela sua 

carreira.  

 

“A autogestão terá, antes de mais nada, como 
conseqüência a tomada de consciência da tendência de 
reviver velhos conflitos do passado na vida atual.” (253).  O 
subordinado deveria aprender a reconhecer sua tendência 
de sobrecarregar as relações atuais em termos de história 
pessoal e procurar atenuar e governar as suas ações de 
maneira que elas estejam de acordo com a realidade.” 
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Após estas breves considerações, cabe uma pergunta fundamental para todos 

aqueles interessados em desenvolver um clima organizacional saudável e produtivo: 

como o líder deve comportar-se frente aos diferentes conflitos apresentados pelos 

subordinados e frente aos próprios conflitos? 

 

É conhecido o fato de que os líderes moldam o comportamento de seus 

subordinados através da cultura organizacional, das suas estruturas e do manejo de 

punições e recompensas, além dos sistemas de gestão de recursos humanos. 

Autores como  Yulk (in: Bergamini e Coda, org, 1997), Martin (in: Mudança / Harvard 

Business Review, 1999), Zaleznik (in: Avanço Rápido, 1997) e outros, já trabalharam 

amplamente o tema. 

 

Pode-se sugerir que o líder deve propiciar o desenvolvimento de uma cultura e 

de um clima organizacionais que favoreçam o auto-conhecimento. Só assim, as 

relações de trabalho poderão ocorrer a partir de uma perspectiva realista e madura, 

ao invés de ser reflexo de projeções do passado, conflitos infantis revividos e 

posturas imaturas, dependentes e infantilizadas. O papel dos líderes no 

desenvolvimento de uma cultura favorável ao auto-conhecimento será tema do 

modelo de redução de quadro proposto  ao final deste trabalho, de forma que será 

retomado oportunamente. 

 
3.6 Teorias Disponíveis e sua Aplicação: uma realidade distante? 
 

Evidencia-se que diversos autores têm se preocupado em definir 

características que identifiquem, classifiquem ou diferenciem os indivíduos, de 

acordo com suas capacidades cognitivas, suas motivações e seus talentos 

profissionais. Ao mesmo tempo, há uma preocupação da teoria administrativa e 

psicológica em compreender a interação entre indivíduo e organização, incluindo 

aspectos subjetivos e inconscientes. Essas teorias vêm oferecendo suporte técnico 

confiável para diversas ações na gestão de pessoas, como o recrutamento e a 

seleção, a avaliação de desempenho e de potencial, o treinamento e o 

desenvolvimento. No entanto, duas forças parecem conflitar com as evidências 
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teóricas: de um lado, tem-se a permanência das estruturas burocráticas, a despeito 

dos estudos acerca dos seus efeitos negativos no desenvolvimento dos funcionários, 

no seu moral e na sua eficácia; de outro lado, um ambiente externo competitivo, 

turbulento e recessivo, pressionando gestores do mundo todo a reduzir seus 

quadros de pessoal no afã de “reduzir custos a qualquer custo”, apesar dos mesmos 

efeitos negativos. 

 

Costa (2000) já abordou as causas que levam indivíduos inteligentes (no 

sentido tradicional do termo) e cultos (considerando as oportunidades de acesso à 

educação formal) a resistir a mudanças recomendadas pela lógica e pela técnica 

como as mais adequadas. Influenciam a negação da lógica e dos pressupostos 

teóricos desenvolvidos ao longo de décadas de pesquisa, as disputas pelo poder e 

as questões políticas; a falta de maturidade emocional num sentido mais amplo, 

incluindo desde o deixar-se tomar pela ira, pela inveja, pelo ciúme e pela birra (como 

as crianças pequenas); a falta de auto-confiança, gerando medo de assumir as 

conseqüências de uma  mudança, assumir situações de conflito e de indispor-se 

com figuras de autoridade (novamente numa posição infantilizada); e, finalmente, as 

inegáveis situações de perversão, onde um indivíduo em posição de liderança se 

compraz em fazer o outro sofrer, ou onde os interesses individuais (narcísicos) se 

sobrepõem aos interesses coletivos (Hirigoyen, 2000). 

 

Não se trata de abandonar a ciência e entregar-se ao ceticismo e à descrença 

na natureza humana. Trata-se de adotar uma nova perspectiva, mais realista e 

pragmática.  

 

Pode-se concordar com o Dr. Fuerstenthal (1998) quando o experiente 

psicólogo afirma que acabando-se com a neurose acaba-se com a “eficácia” 

executiva. Acresce-se, porém, a observação: acaba-se com a eficácia executiva no 

modelo predominante de organização, igualmente neurótico. Maslow (2000) sugere 

que tratando-se o indivíduo, trata-se a empresa e, em decorrência, a sociedade. 

Será que é correto iniciarmos pelo “varejo” (o indivíduo)? Não ganharíamos em 

escala trabalhando melhor o “atacado” (a empresa)? Se enfatiza-se o investimento 
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individual, corre-se o risco de gerar indivíduos maduros e, portanto, desajustados 

(Argyris, 1957).  É necessário um mínimo de maturidade organizacional para que os 

indivíduos maduros consigam efetuar algum tipo de mudança, para que tenham um 

mínimo de suas iniciativas aceitas, ainda mais que dificilmente alguém inicia sua 

vida profissional num cargo de alto poder decisório, exceto os empresários e os 

filhos destes. 

 

Enfim, é preciso que se diga que as teorias vêm sendo muito louvadas e pouco 

aplicadas. É preciso que mais estudos comprovem e evidenciem as mesmas coisas. 

É preciso repetir à exaustão que os recursos humanos não são recursos. É preciso 

tolerar frustrações e manter a iniciativa. É preciso crescer. 

 



4 METODOLOGIA 

4.1 Classificação da Pesquisa 
 
A pesquisa realizada é qualitativa, implica um enfoque interpretativo e 

naturalista a partir do objeto de estudo (Denzin e Lincoln, apud Goméz et allii, 1996), 

onde se destaca a necessidade de um suporte teórico consistente, com uma ampla 

revisão da literatura geral existente em torno do assunto, e seu aprofundamento na 

medida em que novas indagações surgem a partir da análise dos dados. Nesse 

sentido, a pesquisa bibliográfica deve ser abrangente e dinâmica, e o pesquisador 

deve ser flexível e capaz de identificar e agregar novos elementos á base teórica na 

medida em que o desenrolar da pesquisa assim o exija. Segundo Triviños (1987, p. 

123), “a ausência de hipóteses rígidas a priori, que deviam ser empiricamente 

verificadas, apoiando-se, de maneira fundamental, na estatística, obrigou o 

pesquisador a ter um conhecimento geral aprofundado da realidade que servia de 

contexto ao foco em estudo e dos suportes teóricos principais que guiavam sua 

ação”. Prossegue o autor: “Por isso, o teor de qualquer enfoque qualitativo que se 

desenvolva será dado pelo referencial teórico no qual se apoie o pesquisador” (p 

125.) Ainda segundo o autor, neste tipo de pesquisa não há necessidade de priorizar 

a definição operacional das variáveis, que são apenas descritivas e em grande 

número, pode-se usar recursos aleatórios para fixar a  amostra, sem preocupação 

com sua quantificação.  

 

Bogdan (apud Triviños, 1987) e Taylor e Bogdan (1984, p. 5-8) destacam as 

características da pesquisa qualitativa: 
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– ambiente natural como fonte direta dos dados: o método permite uma 

aproximação com o mundo empírico, onde todos os ambientes e pessoas 

são merecedores de estudo. Não há tentativa de manipulação intencional 

das variáveis; 

– pesquisador como instrumento-chave: a pesquisa qualitativa exige do 

pesquisador uma preocupação constante com sua postura pessoal, 

tendências e preferências. Ele deve ser sensível acerca de sua influência 

sobre os sujeitos e procurar entendê-los a partir de seus próprios (deles, 

sujeitos) esquemas referenciais. Neste contexto, crenças, expectativas e 

predisposições pessoais anteriores devem ser abandonadas. Consideram-

se todas as perspectivas importantes, sem que haja uma pré-definição do 

que é verdadeiro, válido ou correto; 

– preocupação essencial com o significado e com o processo e não somente 

com os resultados; 

– abordagem descritiva: o método qualitativo aproxima-se de um trabalho 

artesanal, onde cada pesquisador é encorajado a desenvolver sua própria 

metodologia, a medida em que observa, descreve e tira conclusões acerca 

do objeto de pesquisa. Diferente dos métodos quantitativos, em que itens 

objetivos são mensurados, o método qualitativo enseja uma análise 

descritiva de itens não mensuráveis e, portanto, não passíveis de análise 

estatística; e 

– visão holística: as pessoas, grupos e situações não são reduzidos a 

variáveis, mas são vistos como um todo, considerando-se suas correlações. 

 

A análise dos dados, tendo por base o referencial teórico permitiu também ao 

pesquisador adotar uma abordagem prescritiva, com a proposição de um modelo 

teórico aplicável a futuras situações de redução de quadro, seja em organizações 

públicas, seja em instituições privadas. 

 

Uma vez que buscou-se identificar o perfil psicológico e profissional dos 

sujeitos, como elemento-chave na proposição de um modelo de redução de quadro 
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com identificação e desenvolvimento de talentos, o método qualitativo é o mais 

adequado e flexível às características dinâmicas e singulares humanas. 

 

Foi realizado um estudo de múltiplos casos, com o objetivo de conhecer o 

grupo pesquisado e seu ambiente da forma mais ampla possível. Segundo Yin 

(1994, p. 44), estudo de caso único ou múltiplos são na realidade variações do 

mesmo desenho de pesquisa. “O mesmo estudo pode conter mais do que um único 

caso. Quando isto ocorre, o estudo tem que utilizar o desenho de múltiplos casos, 

desenho este que tem aumentado em freqüência nos últimos anos”. Para Yin, 

ambos os tipos de estudo de caso pertencem ao mesmo framework metodológico. 

Porém, enquanto o estudo de um único caso é recomendado para casos raros, 

críticos ou reveladores, o estudo de múltiplos casos é indicado para situações em 

que se disponha de maiores recursos, de tempo, e de mais de uma situação que 

respondam às questões de pesquisa propostas. 

 

O estudo de caso tem seu uso aconselhado para problemas de pesquisa onde 

o como e o porquê são as principais questões, onde o pesquisador tem pouco 

controle sobre os eventos e onde o foco recai sobre um fenômeno contemporâneo, 

num contexto real (Yin, 1994). O método escolhido traz uma série de vantagens, 

destacadas por Gil (1991): o estímulo a novas descobertas em virtude da 

flexibilidade do método; a ênfase na totalidade e na a multiplicidade de dimensões 

de um problema; e a simplicidade na coleta e análise de dados. Na definição do 

mesmo autor sobre o assunto,  “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo 

profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo 

e detalhado conhecimento” (1995, p. 58); ou na definição de Young (apud Gil, 1995, 

p. 59), “... um conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do 

processo social de uma unidade, em suas várias relações internas e nas suas 

fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, uma família, um profissional, 

uma instituição social, uma comunidade ou uma nação”. No caso da presente 

pesquisa, decidiu-se investigar o PDV do Banco do Estado do Rio Grande do Sul - 

BANRISUL – incluindo funcionários e ex-funcionários de diversas agências, postos e 

setores administrativos.  
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O grupo foi escolhido dentro do critério de acessibilidade, onde “o pesquisador 

seleciona os elementos a que tem acesso, admitindo que estes possam, de alguma 

forma, representar o universo. Aplica-se este tipo de amostragem em estudos 

exploratórios ou qualitativos, onde não é requerido elevado nível de precisão” (Gil, 

1995, p. 97). O critério de acessibilidade foi definido uma vez que é usual que em 

grandes empresas, encontrem-se barreiras ao pesquisador, tanto de ordem 

administrativa, como de recursos disponíveis. De fato, no caso em questão, outras 

empresas consultadas não se dispuseram a abrir suas portas à pesquisa e, no caso 

do BANRISUL, não havia uma relação disponível de nomes e endereços dos 

participantes do Programa de 1995. 

 

Este tipo de amostra é não-probabilística, uma vez que “a escolha dos 

elementos que a compõem não dependem de probabilidade, mas de causas 

relacionadas com as características do investigador ou do que seleciona a amostra” 

(Sampieri, 1991, p. 213). Assim, fica claro que nem todos os elementos têm a 

mesma probabilidade de ser escolhidos, como seria o caso da amostra 

probabilística.  

 

A pesquisa pode ser também classificada como um estudo de campo, onde 

“os dados se recolhem no campo, não no laboratório ou outros locais controlados” 

(Gómez et allii, 1996, p. 23); portanto não experimental porque observa fenômenos 

em seu contexto natural, as variáveis independentes já ocorreram, as variáveis 

independentes não são manipuladas intencionalmente, e a análise é feita ex-post-

facto (Sampieri, 1991). Essas características contrapõem-se à pesquisa 

experimental, em que “por exigir previsão de relações entre as variáveis a serem 

estudadas, bem como seu controle, torna-se, em boa parte dos casos, inviável 

quando se trata de objetos sociais” (Gil, 1991, p. 55). 

 

Em relação ao tipo de desenho de investigação não experimental, a pesquisa é 

transeccional, onde “coletam-se dados num só momento, em um tempo único. Seu 
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objetivo é descrever variáveis e analisar sua incidência e inter-relação num 

determinado momento” (Sampieri, 1991, p. 191). 

 

Quanto ao nível, a pesquisa é descritiva, uma vez que “busca especificar as 

propriedades importantes de pessoas, grupos, comunidades, ou qualquer outro 

fenômeno que seja submetido à análise” (Dankhe apud Sampieri, 1991, p. 60) ou, na 

definição de Gil, “têm como objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno e o estabelecimento de relações entre 

variáveis” (1995, p. 45). É também prescritiva na medida em que propõe um 

modelo aplicável a diversas organizações, com recomendações específicas de ação. 

 

Foram coletados dados primários (aplicação de questionários e entrevistas 

com público-alvo do PDV) e secundários (informações publicadas sobre as 

características e histórico  do PDV). 

 

4.2 Instrumentos e Método 
 
4.2.1 Roteiro-base para entrevistas semi-estruturadas, construído com 

base nas teorias de Csikszentmihalyi e Gardner (Anexo 1)  

 

As entrevistas foram realizadas com o objetivo de obter um levantamento da 

história de vida e planos de carreira dos sujeitos, bem como dados de sua relação 

e integração com a empresa. Este método é citado por Abramo (1979, p. 41) que 

define histórias de vida e biografias como “reconstituições sistemáticas da vida de 

uma pessoa que, por determinadas razões, tenha uma relevância significativa para o 

conhecimento do objeto em estudo; isso se aplica tanto a personagens típicos 

quanto a personagens atípicos”. Triviños (1987, p. 135) destaca que “geralmente, a 

técnica utilizada para investigar a ‘História de Vida’ é a entrevista semi-estruturada 

que se realiza com uma pessoa de relevo social”. Na pesquisa em questão, para o 

levantamento da História de Vida utilizou-se o questionário apresentado no anexo 1, 

que serviu de roteiro básico para entrevistas semi-estruturadas. Aos dados colhidos 

nessas entrevistas foi aplicado o método de Análise de Conteúdo.  
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A construção do instrumento é o resultado de uma cuidadosa leitura das teorias 

de Mihaly Csikszentmihalyi e Howard Gardner, referentes ao “triângulo da 

formação”. O modelo teórico foi escolhido em função da riqueza do trabalho dos 

autores e de seus objetivos análogos aos da presente pesquisa (descrição de perfil 

psicológico, do ponto de vista afetivo, cognitivo, emocional e motivacional). Incluiu-se 

questões que fornecessem pistas sobre os tipos de inteligências dos respondentes, 

em resposta à teoria de Gardner; o triângulo da formação, a capacidade para a ação 

criativa e o flow, com base na teoria de Csikszentmihalyi; os motivos para realização, 

afiliação ou poder, com base na teoria de McClelland; os motivos de auto-realização, 

de reconhecimento, de pertencer ao grupo, de segurança e de necessidades 

básicas, a partir de Maslow; a predisposição positiva à participação, crescimento e 

responsabilidade, sob o ponto de vista da teoria X e Y de Herzberg; o espírito 

empreendedor, enfocando os traços abordados por Degen; a tipologia executiva, por 

Maccoby.  Em função da necessidade de adaptação aos recursos disponíveis, não 

foram aplicados testes psicológicos complementares ao questionário, conforme 

utilizado por Maccoby. O autor acabou por conferir um enfoque psicanalítico à 

interpretação de seu trabalho pela utilização do Rorschach, um teste projetivo de 

personalidade onde o respondente diz o que vê (ou imagina ver) a partir da 

apresentação de lâminas com manchas coloridas. A adaptação de modelos 

consagrados, seja de testes, seja de questionários já vem sendo utilizada na 

pesquisa social. Um exemplo disso é a obra “The Achievement Motive”, de 

McClelland et allii (1953), onde os autores utilizam uma adaptação do  teste clássico 

de Murray de 1938, conhecido por Teste de Apercepção Temática (TAT), outro teste 

projetivo de personalidade.  

 

Quanto à mescla de entrevista e questionário (entrevista semi-estruturada), 

objetiva reduzir as desvantagens e potencializar as vantagens de ambos os 

instrumentos, citadas por Abramo (1979, p. 84) e Gil (1995, p. 114), na medida em 

que procuraremos maior flexibilidade de respostas, liberdade de captação de traços 

não previstos, aliado a menor custo, aplicação mais rápida, menor influência do 

aplicador e registro mais manipulável, obtenção de dados referentes aos mais 
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diversos aspectos da vida social, obtenção de dados em profundidade acerca do 

comportamento humano, possibilidade de captar a expressão corporal do 

respondente.  

 
4.2.2 Questionário de Inclinação Profissional de Edgar Schein (Anexo 2)  

 

Complementar à entrevista, decidiu-se pela aplicação do questionário de Edgar 

Schein, com o objetivo de apoiar a identificação dos perfis profissionais dos 

respondentes, relacionando o tipo de vocação com o exercício de atividades 

empresariais, executivas e funcionais. Pela facilidade de aplicação e levantamento, e 

pelo pouco tempo que exige para seu preenchimento, este instrumento foi aplicado 

em toda a amostra. 

 

4.3 Problemas de Pesquisa 
 

– O que levou os indivíduos a optarem pelo PDV?  

– Seus talentos foram levados em consideração no momento da escolha?  

– De que forma a vivência empresarial e os valores institucionais 

influenciaram esta escolha?  

– É possível identificar  precocemente os talentos de indivíduos e de grupos, 

seja para o empreendedorismo, seja para a carreira executiva, seja para o 

exercício profissional técnico ou administrativo, e desenvolvê-los para um 

mercado de trabalho mais exigente? 

– As decisões de carreira costumam ser tomadas com base numa visão 

realista ou ilusória sobre o próprio perfil vocacional? 

– Os estados de sofrimento no trabalho são conseqüência, primeiramente, da 

falta de oportunidades de desenvolvimento da própria vocação e talentos?  

 

4.4 Procedimentos Para Análise e Interpretação dos Dados 
 

“A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de forma tal que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto de investigação. Já a 
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interpretação tem como objetivo a procura do sentido mais amplo, o que é feito 

mediante sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos” (Gil, 1995, p. 

166). 

 

A fim de que os dados obtidos pudessem ser analisados, eles foram 

primeiramente codificados, considerando que “codificar é uma operação através da 

qual os dados são organizados em classes, e um número de símbolos são atribuídos 

a cada item, de acordo com a classe que o contém” (Goode & Hatt, 1973, p. 401); 

que a codificação é útil para quando há um grande número de casos; e é útil para 

facilitar a manipulação e análise dos dados. Quanto aos critérios de classificação, 

Abramo (1979, p. 29) refere que “toda tipologia ou classificação é sempre a 

subdivisão de um objeto em seus componentes, a partir da aplicação de certos 

critérios de análise, suscetíveis de compor categorias sob as quais aqueles 

componentes homogêneos possam ser agrupados”. Os critérios para construção de 

categorias e classificação sempre conterão elementos de subjetivo e aleatório, de 

acordo com a situação e o contexto, sendo a classificação um instrumento teórico 

(Abramo, 1979). As categorias podem tanto ser pré-definidas pelo pesquisador, 

como podem ir surgindo ao longo da análise de dados (Goméz, 1996). Selltiz et allii 

(apud Gil, 1995, p. 167) recomendam que o estabelecimento de categorias leve em 

conta as seguintes regras: 

a.  o conjunto de categorias deve ser derivado de um único princípio de 

classificação; 

b.  o conjunto de categorias deve ser exaustivo; e 

c.  as categorias do conjunto devem ser mutuamente exclusivas. 

 

Cabe aqui uma distinção entre a codificação de dados de pesquisa obtidos 

através dos questionários e das entrevistas semi-estruturadas, como foi a proposta 

desta pesquisa. A codificação dos dados do levantamento de inclinações 

profissionais já foi apresentada por Schein. Já a codificação das entrevistas utilizou-

se do método de análise de conteúdo, descrita como “um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações” (Bardin, 1977, p. 31), “quando se aplica o código 

qualitativo ao conteúdo dos vários meios de comunicação como revistas, jornais, 
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programas de rádio ou materiais semelhantes” (Goode & Hatt, 1973, p. 400) ou 

ainda “um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis, em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos extremamente 

diversificados” (Bardin, 1977, p. 9). 

 

A análise dos dados qualitativos apresenta algumas dificuldades, pelo menos 

quando comparada aos dados quantitativos. Enquanto na análise de dados 

quantitativos existe um caráter linear (formulação do problema, definição de 

hipóteses, coleta de dados, análise, interpretação e apresentação dos resultados), 

na análise de dados qualitativos a linearidade se rompe e “os diferentes momentos 

do processo indagativo se sobrepõem, se entrelaçam, se repetem ao longo da 

investigação. A análise de dados determina e é determinada pelo problema de 

investigação, e se realiza de modo simultâneo a outras tarefas...” (Goméz, 1996, p.  

202). 

 

4.5 Limitações do Desenho de Pesquisa Escolhido 
 

Segundo Abramo, “a possibilidade de se fazer uma ciência objetiva e 

sistemática dos fatos sociais nem sempre é universalmente aceita” (1979, p. 25). Os 

seus críticos destacam que o comportamento humano é imprevisível e complexo, e 

que sua observação pode sofrer distorções em razão da existência de fatores 

subjetivos, afetando a capacidade de análise do observador, e de possíveis 

intenções do próprio sujeito em distorcer os dados, sejam essas conscientes ou não 

(Goode e Hatt, apud Abramo, 1979).  A esse respeito Gil (1995) também destaca 

que muitas vezes as ciências sociais não são consideradas como “verdadeiras 

ciências” devido à dificuldade de quantificação, aplicação de modelos estatísticos e 

realização de pesquisas experimentais.  

 

Assim, as limitações do modelo são as próprias limitações das análises 

qualitativas e, mais especificamente do estudo de caso, dos métodos não-

experimentais e das amostras não-probabilísticas, recaindo sobre o modelo  críticas 

quanto a dificuldades para generalização dos resultados, em função da 
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impossibilidade de submetê-los aos rigores da análise estatística, típica dos métodos 

quantitativos; limitações do entrevistador que, mesmo o mais preparado, poderia 

influenciar os resultados com sua subjetividade;  e dificuldade em repetir a pesquisa 

nas mesmas condições, uma vez que é característico da pesquisa não-experimental 

a impossibilidade de controle amplo das variáveis. Apesar das críticas, pensou-se 

reduzir os possíveis problemas através do estudo das metodologias disponíveis para 

as ciências sociais, lembrando que, em oposição ao positivismo, o método de 

investigação das ciências sociais “... não se preocupa de quantificar, mas de lograr 

explicar os meandros das relações sociais consideradas essência e resultado da 

atividade humana criadora, afetiva e racional, que pode ser apreendida através do 

cotidiano, da vivência, e da explicação do senso comum” (Minayo, 1993, p. 11). 



5 COMPOSIÇÃO DA AMOSTRA 

5.1 Distribuição da Amostra 
 
 
 

Gráfico 1: Distribuição da amostra por idade 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 

Gráfico 2: Distribuição da amostra por gênero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Gráfico 3: Distribuição da amostra por estado civil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 

Gráfico 4: Distribuição da amostra por existência de prole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 

Gráfico 5: Distribuição da amostra por local de nascimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Gráfico 6: Distribuição da amostra por escolaridade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 

Gráfico 7: Distribuição da amostra por tempo de Banco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 

Gráfico 8: Distribuição da amostra por adesão ao Plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Gráfico 9: Distribuição da amostra de optantes por atividade atual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 

Gráfico 10: Distribuição da amostra de optantes por intenção de permanecer 
na atividade atual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 
Gráfico 11: Distribuição da amostra de optantes por atividades desenvolvidas 

logo após a opção pelo Plano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 
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Gráfico 12: Distribuição da amostra de empresários por resultado financeiro da 
empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 

Gráfico 13: Distribuição da amostra de não-optantes por função atual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 
 
 
 

Gráfico 14: Distribuição da amostra de não-optantes por intenção de 
permanecer na atividade atual 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 
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5.2 Perfil Geral da Amostra 
 

A amostra constitui-se basicamente de indivíduos provenientes de famílias 

numerosas, de origem sócio-econômica humilde, que escolheram a carreira no 

Banco por razões de conveniência (horário para estudo, distância de casa, salário 

razoável, facilidade de ingresso) ou por identificação familiar (parentes próximos 

bancários ou funcionários públicos). Predomina entre os respondentes aqueles que 

possuem segundo grau completo ou superior incompleto, e cujo Banco foi uma das 

primeiras experiências profissionais, senão a única. Em sua maioria casados, com 

filhos, do sexo masculino, na faixa etária entre 30 e 50 anos, metade deles nasceu 

no interior do Estado e alguns lá mesmo iniciaram a carreira bancária. Priorizam a 

educação dos filhos e os relacionamentos interpessoais, têm satisfação em lidar com 

o público e valorizam, sobretudo, a honestidade, o caráter  e a responsabilidade. 

Quanto à identidade profissional, no sentido proposto por Edgar Schein, 

encontramos a maioria esmagadora com baixíssimos níveis de aptidão para 

“administração geral” e altos índices de “Vontade de Servir”, conforme será possível 

verificar ao longo da apresentação desta pesquisa. Os respondentes são, também 

em sua maioria, optantes pelo Programa de Demissões Voluntárias e trabalham hoje 

como autônomos ou empresários, ou pelo menos tentaram trabalhar como 

empresários, sem sucesso, acabando por buscar novas alternativas de ocupação 

profissional. Dos que ainda permanecem com a empresa, somente metade obtêm 

lucro. Mesmo os que não tem lucro, permanecem no negócio por convicção nas 

suas capacidades de obtenção de lucros futuros ou por falta de alternativas no 

mercado formal de trabalho. 

 

Observa-se que a maioria dos participantes têm entre 30 e 40 anos (58%), fase 

em que os indivíduos costumam estar consolidando ou, ao contrário, redirecionando 

suas carreiras. Assim, pode-se supor que os participantes da amostra encontraram 

no PDV, ao mesmo tempo, uma “última” oportunidade de desempenharem funções 

mais adequadas aos seus perfis e motivações, e um aguçamento de uma das crises 

previsíveis da carreira e da vida adulta. 
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O fato de serem homens (60%), casados (70%) e com filhos (90%), portanto o 

perfil tradicional do “chefe-de-família” deve, sem dúvida ter pesado nas 

considerações acerca da adesão ou não ao Plano. Um padrão de vida estabelecido, 

os compromissos financeiros assumidos, as expectativas dos familiares, entre outros 

fatores ligados à manutenção de um determinando status sócio-econômico acabam 

por influenciar esse tipo de decisão. 

 

Provenientes do interior do Estado (50%), ou  de famílias de renda média a 

baixa, os entrevistados sugerem ter iniciado (40%) ou concluído (25%) o curso 

superior com grande esforço. Certamente não estudaram nas melhores escolas de 

formação básica, nem tiveram acesso às melhores bibliotecas e cursos extra-

curriculares. Foram estimulados pela família ao trabalho e a “ganhar a vida 

honestamente”, mas não ao desenvolvimento intelectual e pessoal como valor 

preponderante. A ordem era “entrar numa empresa sólida e trabalhar 

honestamente”. Logo, a adesão ao PDV representava uma quebra de paradigmas 

familiares e sociais importantes, podendo representar no imaginário dos sujeitos a 

perda da identidade e da aceitação por parte do grupo de iguais. Soma-se a isso o 

fato de que 50% da amostra estava no Banco há mais de 16 anos, tendo constituído 

sólidos laços emocionais com os colegas e com a instituição. 

 

Dentre os optantes, 31% não pretende permanecer na atividade atual, podendo 

representar desde um período de readaptação, até um fracasso culminado com 

dívidas. 

 

31% da amostra chegou a iniciar uma atividade empresarial, mas acabou por 

descontinuá-la pelo insucesso ou pela não adaptação ao tipo de atividade. 

Considera-se um índice elevado e pode-se apontar como causas a falta de 

conhecimento sobre suas capacidades e limitações e o mercado recessivo. Tanto 

que dos que persistem na atividade empresarial, somente metade obtém lucro. 

 

Entre os não-optantes, 43% não estão satisfeitos com suas atividades, o que 

representa, igualmente, um índice elevado. Existe a probabilidade de que não 
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tenham aderido ao Plano por se perceberem despreparados, mas que continuem 

sonhando com melhores opções profissionais, menos carregadas de sofrimento 

psíquico. A diversidade de funções desempenhadas pelos não-optantes está a 

sugerir que a função pode não ser fator determinante de insatisfação ou satisfação, 

mas sim, a estrutura geral do Banco. 

 



6 RESULTADOS 

Conforme citado anteriormente, o critério utilizado para a escolha da amostra 

foi o de acessibilidade. Inicialmente, foi realizado um contato prévio com um dos 

diretores do BANRISUL, que prontamente autorizou a coleta de dados. Esse diretor 

indicou, então, o primeiro sujeito amostral, atribuindo-lhe a tarefa de indicar os 

demais, e assim sucessivamente, conforme mostra o Gráfico 15 a seguir.  Apenas o 

décimo quarto entrevistado (E14) não foi indicado por nenhum dos demais, tendo 

sido feito contato direto pela pesquisadora. 
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Gráfico 15 – Esquema de indicação dos participantes da amostra 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

Ressalta-se que o gráfico apresenta apenas os sujeitos entrevistados e 
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A opção de utilizar-se uma amostra-piloto mostrou-se acertada, uma vez que 

ocorreram problemas nas três primeiras entrevistas.  

 

Na primeira, foi realizado um contato preliminar com o gerente de recursos 

humanos, com a finalidade de que ele indicasse participantes para a pesquisa. A 

pesquisadora não estava munida de gravador. O gerente interessou-se pela 

pesquisa, fez questão de responder ao questionário imediatamente e não desistiu de 

seu propósito frente à alegação de que não se dispunha de condições técnicas. 

Optou-se por entrevistá-lo e anotar os dados da melhor forma possível, numa atitude 

mais diplomática do que técnica. 

 

Na segunda entrevista, a respondente recebeu a pesquisadora numa sala 

bastante ampla, com movimento de diversas pessoas. Superestimou-se a 

capacidade do equipamento, o que tornou ininteligíveis alguns trechos da gravação. 

 

Na terceira entrevista, problemas com a fita, não manejados devidamente pela 

pesquisadora, inutilizaram a gravação. Contou-se com as anotações e a memória. 

 

A partir da quarta entrevista essas dificuldades foram superadas, gerando 

confiança que os dados da amostra principal seriam colhidos sem maiores 

dificuldades.  

 

As entrevistas não estão aqui reproduzidas para fins de organização e 

entendimento do material. O conteúdo mostrou-se bastante volumoso e sua 

discussão com o professor orientador provou ser mais adequado colocar os dados à 

disposição dos interessados, não anexando-os no corpo da tese. O mesmo ocorreu 

com os questionários de Inclinação Profissional.  

 

A seguir, relata-se a interpretação quantitativa e qualitativa da testagem 

empregada, à luz do conteúdo das entrevistas. A análise de conteúdo das 

entrevistas será apresentada no capítulo 7.  
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É importante ressaltar que, na interpretação dos dados de cada sujeito, optou-

se intencionalmente  por uma abordagem menos profunda do ponto de vista 

psicanalítico. A escolha se deve à necessidade de evitar a identificação dos 

entrevistados, cuja possibilidade não está totalmente descartada, inobstante o 

cuidado em omitir dados, tais como nomes e endereços. Considerando-se que 

grande parte da amostra é constituída por amigos, parentes, ex-colegas e pessoas 

que compartilharam o trabalho na instituição por 20 ou 30 anos, justifica-se esse 

cuidado. 

 

6.1 Resultados do Primeiro Sujeito – E1 
 

E1 recebeu a pesquisadora na sede administrativa do Banco, em sua sala de 

trabalho. Conforme relatado, mostrou-se extremamente curioso e interessado pelo 

teste e pela entrevista. E1 é um tipo extrovertido, falante, um pouco prolixo, gentil e 

bastante amigável.  

 
TABELA 1  

RESULTADOS DO TESTE DE E1 
TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 04 02 05 03 06 04 02 05 06 06 10 07 05 08 04 
09 05 10 05 11 06 12 05 13 02 14 06 15 06 16 06 
17 06 18 04 19 05 20 05 21 04 22 06 23 05 24 10 
25 04 26 01 27 05 28 04 29 04 30 06 31 05 32 06 
33 10 34 04 35 05 36 05 37 05 38 06 39 04 40 03 
Total 29  19  27  21  21  34  25  29 
Média 5,8  3,8  5,4  4,2  4,2  6,8  5,0  5,8 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
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Análise qualitativa dos dados de E1 
 

A pontuação máxima no perfil “Vontade de Servir” confirma os dados 

apontados na entrevista. E1 é dedicado a uma causa, a um partido, a uma ideologia 

de uma sociedade justa e humana. Pretende se dedicar mais a causas sociais, 

trabalhos comunitários e voluntários. Na empresa, sua maior preocupação é com o 

bem estar dos funcionários e com a necessidade de provar que as instituições 

públicas podem ser administradas em favor do bem comum.  

 

Já a pontuação mínima no perfil “Administração Geral”, sugere uma 

contradição entre suas capacidades e motivações, e suas pretensões e aspirações. 

Note-se que ele pretende atingir cargos mais elevados na empresa, acima do nível 

de gerência, o que fatalmente lhe exigiria menos habilidades técnicas e mais 

capacidade de gestão global. Observa-se também a elevada pontuação no perfil 

“Técnico-Funcional”, sugerindo que E1 estaria no seu limite de competência ou que 

poderia ascender numa carreira predominantemente técnica. 

 

Surpreendentemente, embora afirme sua preocupação com a estabilidade 

funcional e a manutenção da família e demonstre uma certa dependência das 

instituições estabelecidas (família e empresa), E1 não obteve alta pontuação no 

perfil “Segurança e Estabilidade”, com escores menores que o perfil “Puro Desafio” e 

“Autonomia e Independência”. Pode-se deduzir que esses escores elevados 

representem antes um desejo de libertação de uma situação de elevada 

dependência, do que um perfil genuinamente autônomo (o escore de “Autonomia e 

Independência” também é elevado). Finalmente, o escore de “Estilo de Vida” 

também é elevado, o que pode-se atribuir também a questões familiares, que 

gerariam pouca mobilidade e disposição de abrir mão de certas “comodidades” em 

favor da carreira, também reflexo de uma situação supostamente mais confortável, a 

de dependência. 

 

Do ponto de vista dos tipos de inteligência, pode-se deduzir que E1 apresenta 

habilidades na área de relacionamento interpessoal. Numa empresa estatal, onde 
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fatores políticos e de relacionamento podem ser determinantes na carreira, alguém 

que atinge um cargo de gerência numa área humana, na matriz do Banco, sem 

dúvida possui traços fortes de inteligência interpessoal. A inteligência intrapessoal, 

ao contrário, não parece ser seu ponto forte. Não sugere reflexão ou 

questionamento sobre suas questões emocionais e afetivas. 

 

Demonstra estar bastante motivado com sua carreira e atividades profissionais, 

não passando por estados de sofrimento comuns a servidores públicos. Há um claro 

modelo familiar incentivando a adesão e permanência no Banco. 

 

E1 reconheceu, acertadamente, que não está preparado para a atividade 

empresarial ou executiva fora do BANRISUL. Está numa função de nível gerencial, 

ambiciona “subir mais”, mas crê, até com certa “ingenuidade”, que o bom 

relacionamento profissional lhe bastará. 

 
6.2 Resultados do Segundo Sujeito – E2 
 

E2 recebeu a pesquisadora num amplo salão, onde trabalha com diversos 

outros profissionais, em sua maioria secretárias de diretoria, como ela. Agitada e 

ocupada, não deixou de atender ao telefone, nem às pessoas que interrompiam a 

conversação com freqüência, muito menos sua chefia imediata. Não obstante, 

recebeu a pesquisadora com cordialidade e mostrou-se bastante aberta ao falar de 

sua vida pessoal e profissional. Antes mesmo que sentássemos e retirássemos da 

bolsa papéis, canetas e gravadores, começou a explanar  sua situação no Banco. 

Isso explica porque alguns trechos da entrevista sugerem conhecimento prévio do 

assunto. Outros trechos da entrevista estão bastante confusos. De um lado, como 

causa, temos os problemas com a gravação, decorrentes do barulho reinante na 

sala. De outro lado, a própria entrevistada mostrou-se ansiosa e com dificuldade de 

organizar o pensamento de forma clara e objetiva.  

 
 
 
 
 



 150

TABELA 2 
RESULTADOS DO TESTE DE E2 

TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 04 02 03 03 05 04 03 05 06 06 06 07 05 08 02 
09 10 10 04 11 06 12 03 13 01 14 10 15 06 16 04 
17 06 18 03 19 04 20 06 21 06 22 05 23 04 24 10 
25 01 26 01 27 05 28 06 29 04 30 06 31 04 32 05 
33 04 34 01 35 01 36 04 37 04 38 03 39 05 40 02 
Total 25  12  21  22  21  30  24  23 
Média 5,0  2,4  4,2  4,4  4,2  6,0  4,8  4,6 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
 
Análise qualitativa dos dados de E2 

 

A exemplo de E1, E2 demonstrou a mesma “Vontade de Servir” (fator máximo) 

e um mínimo de perfil de “Administração Geral”. Os demais escores estão muito 

semelhantes. A entrevista confirma os dados do teste. E2 não parece ter claro qual 

seu perfil profissional. Ora pensa em ser professora, ora em ser micro-empresária do 

ramo da confecção, ora em continuar no Banco como secretária, ora em atuar na 

área de recursos humanos. Não se sente suficientemente segura de si para tomar 

nenhuma atitude mais decisiva em relação a sua carreira. Sequer tem coragem de 

abordar a chefia e solicitar horário para lecionar. Sua fala confusa reflete sua 

confusão acerca de si mesma e de suas possibilidades como profissional e, ao 

mesmo tempo, as limita. Chama atenção que o escore do perfil “Segurança e 

Estabilidade” não seja mais elevado, uma vez que o tema “medo de correr riscos, 

necessidade de estabilidade” é recorrente. O BANRISUL é, evidentemente, uma 

“herança” de família. Há uma ligação afetiva com o Banco que, ao mesmo tempo 

que traz aborrecimentos e frustrações quanto às possibilidades de desenvolvimento, 

traz proteção e abrigo frente ao futuro  incerto. Há uma idéia de sofrimento – gerado 

pelos mecanismos burocráticos que dificultam a mobilidade para tarefas mais 
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prazeirosas - mas também há o reconhecimento do prazer, da camaradagem, do 

refúgio ante as adversidades do mercado. Não fica claro qual o tipo de inteligência 

predominante em E2. Provavelmente, pelas características de suas atividades e 

daquilo que gosta de fazer, lingüística. Quanto à “Vontade de Servir”, não aparece 

tanto ligada a uma causa, quanto a uma pessoa (no caso, o Diretor que é admirado 

pela sua competência, inteligência e sucesso). Nesse caso, a vontade de servir 

encontra-se deslocada para a causa alheia, posto que assumir uma causa exige 

maior segurança, independência e clareza de objetivos. Não imagina-se E2 nem 

como empresária (eventualmente artesã), nem como executiva. Sua opção em não 

aderir ao PDV parece bastante acertada. Mesmo que não saiba exatamente o que 

quer e o que pode, demonstrou saber para o que ainda não está suficientemente 

preparada. 

 

6.3 Resultados do Terceiro Sujeito – E3 
 

E3 também recebeu a pesquisadora em seu local de trabalho. A conversa 

transcorreu ao redor de uma mesa redonda, própria para reuniões, numa ampla sala 

onde o entrevistado compartilha espaço com seus colegas de departamento. O 

contato inicial foi desmarcado duas vezes. Na primeira, por iniciativa de E3, a fim de 

atender compromissos profissionais. Na segunda, por iniciativa da pesquisadora, por 

problemas de saúde. Ele mostrou-se gentil, calmo, reservado. Fala em tom de voz 

baixo, sério, tranqüilo. Aparenta ser formal e educado. A esposa de E3 também faz 

parte da amostra, conforme viemos a descobrir posteriormente. 
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TABELA 3 
RESULTADOS DO TESTE DE E3 

TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 04 02 05 03 09 04 04 05 03 06 10 07 10 08 01 
09 05 10 01 11 05 12 01 13 03 14 03 15 05 16 05 
17 05 18 02 19 03 20 04 21 04 22 05 23 05 24 04 
25 01 26 01 27 02 28 03 29 03 30 05 31 05 32 03 
33 05 34 01 35 01 36 05 37 05 38 01 39 05 40 05 
Total 20  10  20  17  18  24  30  18 
Média 4,0  2,0  4,0  3,4  3,6  4,8  6,0  3,6 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 

 
Análise qualitativa dos dados de E3 

 

E3 não “fugiu à regra”. Sugere inteligência interpessoal, apresenta um escore 

mínimo em “Administração Geral” e elevado em “Vontade de Servir”. O que 

inicialmente parece um paradoxo, completa seu perfil profissional com coerência: o 

mais alto escore em “Puro Desafio”. E3 ocupa uma função técnica, adequada às 

suas capacidades e aspirações. Não deseja e nem teria perfil para um cargo de 

liderança. Encontrou uma atividade onde pode ser útil aos outros, fornecendo a 

infra-estrutura para que o trabalho alheio transcorra sem problemas. Há algum 

problema? E3 é chamado e resolve. É aquele que todos desejam ter por perto. 

Responsável, detalhista, de bom relacionamento, afeito à tarefa, dedicado. E o 

escore “Puro Desafio”, normalmente associado e empreendedores, líderes, 

esportistas e executivos, como se aplica ao pacato e caseiro E3? Possivelmente E3 

foi, na expressão de Csikszentmihalyi, capaz de “encontrar desafios até nas tarefas 

mais áridas”. Atender diversas reuniões ao mesmo tempo, consertar equipamentos 

que estragam no meio de uma apresentação, encontrar reservas em hotéis a preços 

acessíveis, acomodar todos em salas adequadas. Ele é capaz de encontrar seu flow, 

o que explica a alegria em chegar ao trabalho cedo e sair tarde, e não aceitar 
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nenhuma proposta de saída do Banco, como foi o PDV. Conhece suas capacidades 

e soube encontrar um ambiente que as aproveitasse. Ou ainda, soube transformar o 

Banco num ambiente de realização, criando seus próprios desafios. Assim como os 

demais não-optantes, E3 fez uma escolha acertada.   

 

6.4 Resultados do Quarto Sujeito – E4 
 

E4 recebeu a pesquisadora em sua casa, onde se encontravam também o 

marido, bancário, e a filha pequena. A menina de 3 anos interrompeu algumas vezes 

a entrevista, procurando chamar atenção da mãe. Ao longo da conversa, verbalizou 

repetidas vezes sua satisfação com o trabalho atual e nenhum arrependimento com 

sua opção pelo PDV. No entanto, sua atitude demonstrava uma espécie de 

descontentamento crônico admitido em certo momento da entrevista. Um sentimento 

difuso que ora recaía sobre o casamento (embora não manifestado durante a 

gravação), ora sobre a vida profissional, ora sobre a família de origem.  

 

TABELA 4 
RESULTADOS DO TESTE DE E4 

TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 05 02 05 03 06 04 02 05 03 06 06 07 06 08 05 
09 06 10 06 11 10 12 06 13 10 14 06 15 05 16 10 
17 04 18 05 19 05 20 02 21 03 22 05 23 04 24 02 
25 02 26 04 27 04 28 02 29 02 30 04 31 03 32 04 
33 06 34 02 35 05 36 02 37 06 38 06 39 04 40 02 
Total 23  22  30  14  24  27  22  23 
Média 4,6  4,4  6,0  2,8  4,8  5,4  4,4  4,6 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
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Análise qualitativa dos dados de E4 
 

Ao analisarmos isoladamente os resultados do teste, poderíamos julgar que E4 

fez uma escolha bastante acertada optando pelo PDV e pelo trabalho na 

HERBALIFE. Os escores indicam uma despreocupação com a segurança e a 

estabilidade oferecidas pelo BANRISUL e uma grande necessidade de autonomia e 

independência, pouco presentes no ambiente do Banco e ofertadas pela venda de 

shakes nutricionais. E4 teria acertado ainda, pela nítida necessidade de escapar de 

uma situação de sofrimento, gerada por um trabalho insatisfatório, com poucas 

oportunidades de crescimento. Mas será que a atividade levará a entrevistada ao 

Flow? Ela afirma que “agora encaixou”. Seu  histórico não prognostica um “encaixe 

de longo prazo”. Duas faculdades interrompidas na área científica, a adesão ao PDV 

quando finalmente surge a possibilidade do concurso interno, a loja vendida quando 

ia começar a crescer. Quais são afinal seus verdadeiros talentos e interesses? O 

perfil “autonomia/independência” abrange os indivíduos que não toleram bem regras 

e procedimentos rígidos nem chefias autoritárias. Perfeccionista assumida, 

provavelmente E4 já estabelece por si só suas próprias regras rígidas. Não quer 

admitir funcionários para a loja, para não depender de ninguém e não ter quem 

dependa dela. Com inclinação para as relações interpessoais, buscou uma área com 

intenso contato com público. A conquista de novos clientes é sempre uma situação 

desafiadora. Mas porque não permaneceu com o negócio de decoração, atendendo 

a clientes selecionados? Não lhe traria a mesma autonomia e independência? 

Porque não fechou a loja, se não queria horário rígido, e passou a atender a 

domicílio, por indicação? Porque não retomou os estudos? Porque abandonar um 

negócio onde tinha total autonomia (decorações) para atuar num negócio que não é 

seu (os shakes)? Há alguma inconsistência no caso de E4 que não nos foi possível 

apurar através deste breve contato. Os dados não são conclusivos quanto à futura 

satisfação na atual atividade, ou em qual atividade encontraria ainda mais 

satisfação. Pode-se afirmar, no entanto, e com razoável grau de certeza, que a saída 

do Banco foi a única alternativa viável para o elevado grau de insatisfação em que 

se encontrava no momento. O que não se distingue, é se fugia da insatisfação com 
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o Banco, ou consigo mesma. A resposta a essa pergunta poderá lançar luz sobre 

sua vida profissional futura. 

 

6.5 Resultados do Quinto Sujeito – E5 
 

Conversou-se com E5 em sua casa. Aposentada, teve tempo de nos receber 

com calma. Mostrou-se tranqüila e afável, demonstrando segurança e satisfação 

com suas opções de vida e carreira. Parece vislumbrar diversas oportunidades de 

desenvolvimento e ainda busca novas experiências e aprendizagem, porém sem 

ansiedade. Antes que a pesquisadora se acomodasse na sala e ligasse o gravador, 

teceu alguns comentários sobre o PDV, o que explica o ponto em que inicia-se o 

relato da entrevista. 

 

TABELA 5 
RESULTADOS DO TESTE DE E5 

TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 04 02 04 03 10 04 04 05 06 06 09 07 06 08 04 
09 05 10 05 11 06 12 03 13 05 14 05 15 05 16 04 
17 04 18 04 19 05 20 05 21 04 22 06 23 05 24 05 
25 04 26 05 27 06 28 04 29 03 30 10 31 05 32 05 
33 06 34 03 35 05 36 05 37 06 38 06 39 05 40 05 
Total 23  21  32  21  24  36  26  23 
Média 4,6  4,2  6,4  4,2  4,8  7,2  5,2  4,6 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
 
Análise qualitativa dos dados de E5 

 

E5 confirma que o ponto forte da amostra não é o perfil “Administração Geral”, 

mas sim, “Vontade de Servir”. Conforme citado por ela, “Deus ajudou mandando o 

PDV”, permitindo conciliar a necessidade de autonomia e independência (fazer 
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aquilo que sempre quis, desenvolver seus talentos, conciliar trabalho e família, fazer 

seu horário) com a manutenção do salário. Poderíamos questionar se essa 

necessidade é realmente de autonomia ou se ficaria melhor caracterizada como 

“Estilo de Vida”. No entanto, o escore “EV” não é significativo em relação aos outros. 

Como explicar, então, tanto tempo de permanência numa instituição com autoridade 

centralizada e baixo nível de participação nas decisões? Talvez a explicação se 

encontre no perfil “Vontade de Servir”, o mais elevado de todos. O tipo de trabalho 

dava à E5 uma oportunidade única de ser útil aos outros e de ser, nas palavras da 

própria entrevistada, “mãe de todo mundo”. E5 parece ter encontrado agora uma 

oportunidade de flow, através do desenvolvimento de seus talentos adormecidos. 

Serviço Social (de novo a “Vontade de Servir” e, quem sabe, traços de inteligência 

interpessoal), decoração, informática. A julgar pelas suas atividades  no Banco, a 

entrevistada deve ter, no mínimo, um nível mediano de inteligência lógico-

matemática. No entanto, prefere o contato com as pessoas do que com os números. 

Mais um caso de opção acertada em relação ao PDV. 

 

6.6 Resultados do Sexto Sujeito – E6 
 

Conversou-se com E6 no jardim de um prédio público, no centro da cidade. O 

ambiente é cercado de árvores e pássaros e bastante agradável. Algumas vezes a 

entrevista era interrompida por escolares que visitavam o local. Embora a 

temperatura estivesse baixa, a entrevista transcorreu ao ar livre. O celular do 

entrevistado tocou diversas vezes durante o contato, gerando um esforço para não 

se “perder o fio da meada”. E6 é prolixo, tem dificuldade de objetivar suas idéias e 

pensamentos que, em algumas ocasiões, parecem “andar em círculos”. Simpático, 

gentil e disponível, contou sua história ao longo de 150 minutos de conversação. 
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TABELA 6 
RESULTADOS DO TESTE DE E6 

TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 10 02 06 03 06 04 02 05 05 06 06 07 06 08 06 
09 06 10 06 11 06 12 02 13 05 14 06 15 06 16 06 
17 03 18 01 19 05 20 01 21 06 22 05 23 10 24 06 
25 02 26 03 27 06 28 02 29 06 30 10 31 06 32 06 
33 06 34 01 35 06 36 04 37 06 38 06 39 05 40 03 
Total 27  17  29  11  28  33  33  27 
Média 5,4  3,4  5,8  2,2  5,6  6,6  6,6  5,4 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
 
Análise qualitativa dos dados de E6 

 

E6 atravessa um momento no qual o ingresso na carreira política constitui-se 

num grande desafio e numa oportunidade de “servir à comunidade e ao próximo”. 

Em função disso, não hesita em abandonar a segurança e a estabilidade 

proporcionadas pelo Banco. A “Administração Geral”, a exemplo de praticamente 

toda a amostra, não se caracteriza como um dos seus pontos fortes. Parece motivar-

se e encontrar o flow no desenvolvimento e aplicação de seus talentos 

interpessoais, no que, igualmente, não difere da maioria dos seus colegas 

entrevistados. Seu discurso indireto denota uma vivência política que deve ter 

exercido marcante influência sobre o linguajar. Busca as melhores palavras, não 

apresenta contrariedades e indisposições em relação a nada e a ninguém, procura 

ser diplomático e “politicamente correto”. A carreira política e a da advocacia se 

complementam nitidamente. E6 também conseguiu equacionar suas questões 

financeiras, de forma a realizar suas aspirações sem passar por necessidades. Em 

suma, parece ter feito uma escolha adequada ao optar pelo PDV. Sua esposa é 

bancária. 

 

 



 158

6.7 Resultados do Sétimo Sujeito – E7 
 

A entrevista com E7 foi realizada na sua residência. Demonstrou necessidade 

de comentar sua experiência com o PDV. Agitada, falante, alegre, comentou suas 

dificuldades de forma aberta e espontânea. Prolixa e detalhista, iniciou o relato antes 

mesmo que a pesquisadora se acomodasse e continuou trazendo dados mesmo 

depois de encerrada a entrevista, enquanto dirigia-se  para a saída. Sua fala 

apresenta interrupções e recomeços, com alguma desorganização provocada por 

ansiedade, que pode tornar difícil sua compreensão. Gentil e amigável, falando alto 

e gesticulando, com o peso acima do esperado para sua altura, e amante da 

alimentação farta, lembraria muito mais facilmente uma matriarca italiana do que o 

padrão esquálido de muitas nutricionistas. 

 
TABELA 7 

RESULTADOS DO TESTE DE E7 
TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 03 02 04 03 06 04 03 05 02 06 09 07 03 08 01 
09 02 10 03 11 05 12 01 13 01 14 03 15 01 16 08 
17 06 18 01 19 03 20 05 21 05 22 10 23 04 24 05 
25 01 26 01 27 03 28 06 29 05 30 06 31 05 32 03 
33 05 34 05 35 02 36 06 37 06 38 04 39 03 40 03 
Total 17  14  19  21  19  32  16  20 
Média 3,4  2,8  3,8  4,2  3,8  6,4  3,2  4,0 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
 
Análise qualitativa dos dados de E7 

 

E7 acompanha o perfil funcional de seus antigos colegas de Banco: Escore 

mais baixo em “Administração Geral” e mais elevado em “Vontade de Servir”. Não se 

pode dizer que sua escolha não foi acertada, apesar das dificuldades, por que E7 
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não teve escolha: o restaurante do Banco foi fechado e foi praticamente obrigada a 

sair. Sua vontade, diferente da vontade do marido, optante pelo PDV e insatisfeito 

com seu trabalho,  seria de ter podido ficar. O teste confirma suas motivações para a 

permanência no Banco: necessidade de “Segurança e Estabilidade” e de 

manutenção de um “Estilo de Vida”, com a segurança e os rendimentos que o Banco 

proporcionava. Os resultados com seu empreendimento também poderiam ser 

previstos pelo teste. Mostra-se satisfeita com a possibilidade de interagir e de servir 

aos outros (“Vontade de Servir” alto) ao mesmo tempo em que naufraga 

financeiramente  por questões administrativas, de mercado e de planejamento do 

negócio (“Administração Geral”, “Criatividade Empreendedora” e “Puro Desafio” 

baixo). Em outras palavras, E7 é capaz de encontrar o Flow no trabalho, “planejando 

cardápios de cabeça e indo ao supermercado sem listas”, mas não é capaz de 

sobreviver satisfatoriamente com isso. E7 sugere, ainda, apresentar um tipo de 

inteligência interpessoal (de novo como os colegas), que lhe facilita o contato com a 

clientela e lhe traz muita satisfação. E7 não possui, sem dúvida, o perfil de 

empresária. Se tivesse opção melhor, já teria fechado o restaurante. Seu perfil é de 

uma dedicada, motivada e satisfeita nutricionista, num restaurante alheio. No Banco 

estaria melhor, se lhe fosse dada essa oportunidade. 

 

6.8 Resultados do Oitavo Sujeito – E8 
 

Conversou-se com E8 no seu local de trabalho. O posto de gasolina estava 

bastante movimentado, incluindo um grande número de taxis que procuravam 

abastecimento, lavagem ou espaço no amplo estacionamento nos fundos do 

estabelecimento. A lojinha de conveniências lembrava mais um armazém do que as 

bem decoradas lojas de conveniência das grandes redes. Enquanto respondia à 

pesquisa, o celular tocou várias vezes e o entrevistado foi interrompido por 

funcionários em busca de orientação. E8 mostrou-se objetivo, com algum traço de 

impaciência e um certo de ar de “eterno insatisfeito”. Não é do tipo sorridente, não 

por antipatia, mas pela última característica citada. Seu escritório é simples, sem 

nenhum luxo, com móveis antigos e alguns até estragados, bem ao estilo dos postos 

de gasolina tradicionais. O ambiente parece escuro e pouco aconchegante, com 
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excesso de objetos, sugerindo terem sido colocados ali por conveniência, sem 

preocupação estética ou de organização. Se diria que é um ambiente “masculino, no 

sentido convencional da palavra18 e voltado para a “produção”, não para o 

“marketing”. 

 
TABELA 8 

RESULTADOS DO TESTE DE E8 
TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 04 02 05 03 06 04 04 05 06 06 04 07 06 08 03 
09 06 10 04 11 10 12 06 13 03 14 03 15 03 16 10 
17 05 18 01 19 02 20 03 21 06 22 06 23 05 24 06 
25 05 26 01 27 06 28 03 29 02 30 03 31 06 32 05 
33 05 34 02 35 03 36 03 37 10 38 02 39 03 40 05 
Total 25  13  27  19  27  18  23  29 
Média 5,0  2,6  5,4  3,8  5,4  3,6  4,6  5,8 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
 
Análise qualitativa dos dados de E8 

 

E8 é um jovem ambicioso, com traços de empreendedorismo, necessidade de 

autonomia e independência (possibilidades que não encontrava no Banco) e uma 

grande preocupação com “Estilo de Vida”, seu maior escore. Pode-se interpretar os 

dados de E8 da seguinte forma: proveniente de uma família de origem humilde, 

cujos valores giravam em torno do trabalho duro e da honestidade, ambiciona maior 

destaque social através de um estilo de vida que lhe confira status e, ao mesmo 

tempo, liberdade, e através da atividade empreendedora, pela qual comprovará 

socialmente suas capacidades e se destacará dos demais. No entanto, ainda não 

está satisfeito. Porque? Só uma cadeia de postos pode lhe trazer o reconhecimento 

                                            
18 A intenção da autora não é tecer um comentário sexista, mas descrever um ambiente com 

características culturalmente atribuídas ao sexo masculino. Nada de cores vivas, alegres ou 
suaves, nada de decoração, um estilo utilitário. 
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social desejado. “Um posto é como um armazém”, diz E8. A atividade em si não lhe 

traz o flow, visto que engloba diversos elementos da atividade administrativa geral, 

só que com total autonomia. Seriam eles: responsabilidade em alto grau, trabalho 

desafiador, diversificado e integrador, exercício da liderança. Ora, o escore 

“Administração Geral” foi o mais baixo de E8. Sem dúvida ele deve apresentar pelo 

menos razoáveis escores em inteligência lógico-matemática e interpessoal, dada 

sua atividade atual e a atividade no Banco. Essas características, associadas à sua 

tenacidade e ambição, podem levar a, futuramente, obter ganhos consideráveis com 

a atividade empreendedora, se a economia assim o permitir. Acredita-se que, sem 

ganhos financeiros consideráveis e reconhecimento social (e a participação 

comunitária também pode estar voltada a esse fim) E8 não encontrará satisfação. 

Mas o que acontecerá quando o dinheiro chegar? Provavelmente E8 encontre 

satisfação pessoal, mas não ligada à tarefa em si, à administração do posto. Como 

indivíduo que apresenta características empreendedoras, a satisfação está onde 

está o dinheiro, e não num tipo específico de negócio. 

 
6.9 Resultados do Nono Sujeito – E9 
 

E9 recebeu a pesquisadora em sua casa, um apartamento pequeno, novo e 

bem decorado. Simples, afável e objetivo, aparenta mais idade do que a real e um ar 

de quem “viveu muito”. Em outras palavras, talvez a intensidade de suas 

experiências de vida tenham lhe conferido um ar ao mesmo tempo de cansaço e 

ceticismo, de tranqüilidade e segurança pessoal. Não entrou em detalhes sobre a 

morte de um dos filhos, mas ficou evidente que o fato o marcou profundamente e 

que, de certa forma, sente-se culpado pelo ocorrido. Muito provavelmente em 

decorrência disso, sua maior preocupação atual é com o bem estar dos filhos e com 

a convivência familiar. Julga ter se dedicado excessivamente ao trabalho no período 

do Banco, em prejuízo da família. Ativo, voltado para o relacionamento interpessoal, 

com múltiplos interesses (área acadêmica, atividade empreendedora, consultoria e 

com uma carreira executiva de sucesso no Banco), E9, sem dúvida, soube explorar 

seus diversos talentos. 
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TABELA 9 
RESULTADOS DO TESTE DE E9 

TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 06 02 10 03 06 04 01 05 04 06 06 07 06 08 06 
09 06 10 04 11 10 12 01 13 03 14 10 15 06 16 04 
17 06 18 03 19 06 20 03 21 04 22 05 23 06 24 04 
25 03 26 03 27 06 28 03 29 03 30 06 31 06 32 03 
33 06 34 03 35 06 36 03 37 04 38 01 39 06 40 01 
Total 27  23  34  11  18  28  30  18 
Média 5,4  4,6  6,8  2,2  3,6  5,6  6,0  3,6 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
 
Análise qualitativa dos dados de E9 

 

E9 distingue-se dos demais respondentes pelo seu perfil multifacetado: 

professor, consultor, conselheiro, homem de recursos humanos, auditor. Nas áreas 

em que se envolveu sempre obteve sucesso. Seu maior escore foi no perfil 

“Autonomia/Independência” e o menor no perfil “Segurança/Estabilidade”. Como se 

explicaria, então, o fato de E9  ter construído sua carreira toda no Banco e só ter 

aceito o PDV na condição de aposentado? Podemos nos socorrer de Maslow na 

elucidação do mistério: “O pão só motiva quem tem pão insuficiente”. E9 já tem 

segurança e estabilidade garantidos por uma polpuda aposentadoria e pelos 

rendimentos do PDV distribuídos em múltiplas aplicações financeiras. Não é isso 

que ele procura. Ao contrário, após passar “30 anos e um dia” preso aos inúmeros 

compromissos e condicionantes que a estrutura organizacional impõe, busca 

ardentemente autonomia, para “fazer só o que quero”. A ponto de recusar ganhos 

financeiros consideráveis nas propostas de emprego que vem recebendo 

insistentemente. O escore mediano em “Administração Geral” explicaria porque 

sentiu-se mais realizado numa posição gerencial do que na Diretoria. As questões 

do poder não o fascinam tanto quanto as questões da gestão de pessoas.  E9 
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apresenta, indubitavelmente, traços de inteligência lógico-matemática e interpessoal. 

Soube encontrar o flow em sua carreira, o que, infelizmente, o levou a “esquecer da 

família”. É óbvio que a carga excessiva de trabalho não se justificaria apenas em 

bases financeiras. E9 saiu na hora certa: com a aposentadoria, com o dinheiro do 

PDV e com as novas propostas de emprego, que se dá ao direito de analisar com 

ensaiado desdém. Agora colhe os frutos de sua experiência, dedicação e 

capacidade profissional. 

 

6.10 Resultados do Décimo Sujeito – E10 
 

E10 é alegre, expansiva, amigável, afetuosa com a família, o que se pôde 

observar por ocasião da entrevista, em sua casa. Com facilidade de expressão, só 

teve alguma dificuldade de colocar seus pontos de vista quando o assunto tratado se 

referia às suas características pessoais e valores. Apesar disso, consegue fazer uma 

crítica adequada de suas condições atuais e da sua saída do Banco. 

 

TABELA 10 
RESULTADOS DO TESTE DE E10 

TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 01 02 02 03 06 04 01 05 10 06 04 07 06 08 06 
09 06 10 06 11 06 12 06 13 01 14 06 15 05 16 06 
17 02 18 01 19 04 20 02 21 06 22 02 23 06 24 10 
25 01 26 02 27 06 28 02 29 04 30 04 31 10 32 05 
33 06 34 01 35 02 36 06 37 06 38 01 39 02 40 01 
Total 16  12  24  17  27  17  29  28 
Média 3,2  2,4  4,8  3,4  5,4  3,4  5,8  5,6 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
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Análise qualitativa dos dados de E10 
 

E10 também não apresenta perfil para “Administração Geral”. Tampouco o 

“Técnico-Funcional”  é seu forte, confirmando que “não há um senso de identidade 

em torno do conteúdo do seu trabalho”. O escore de 3,4 em “Segurança e 

Estabilidade” explica porque optou em sair do Banco, muito embora considere 

atualmente um novo concurso público como uma importante opção profissional. 

Contrário a seus colegas, a “Vontade de Servir” não é elevada, o que pode explicar 

um certo estresse ao lidar com o público. Elevados, então, temos os escores “Puro 

Desafio”, “Estilo de Vida” e “Criatividade Empreendedora”. Esses escores 

justificariam a criação, sobrevivência  e crescimento de um negócio próprio, o que 

acabou não ocorrendo. O negócio de festas infantis não durou muito. Note-se que 

E10 ainda pensa em abrir um salão de cabelereiros, mas essa não é sua principal 

opção profissional. Podemos buscar explicação para o fato em duas áreas: tipos de 

inteligência e motivação. E10 saiu do Banco antes para escapar de um estado de 

sofrimento, estresse e desmotivação do que para realizar seus talentos 

empreendedores. Não suportava a falta de oportunidades de crescimento e a 

“política”, que não lhe permitia reconhecimento e oportunidades de ascensão e 

ganhos. Não encontrou ainda seu flow, nem no Banco, nem na empresa, nem na 

atividade como dona de casa. Na raiz desse descontentamento poderia estar a falta 

de conhecimento de suas reais capacidades e dons. Note-se sua dificuldade em 

falar de suas características e do que é importante  para si mesma em termos de 

valores. Admite que uma certa “falta de tolerância” pode tê-la prejudicado no Banco, 

atribuindo sua saída a uma causa “passageira” (imaturidade) e não de perfil 

vocacional (não se adaptava à cultura organizacional e ao cargo). Acredita-se que 

E10 não se sentirá realizada em outro órgão público onde os critérios políticos 

estarão sempre presentes. Da mesma forma, não conseguirá se realizar 

completamente antes de definir o que gosta de fazer, e não só o que não gosta. 

Encontrando sua vocação, possui traços de independência, criatividade, capacidade 

de relacionamento e iniciativa suficientes para que sua atividade progrida. O marido 

não optou pelo PDV e permanece no Banco. 
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6.11 Resultados do Décimo Primeiro Sujeito – E11 
 

E11 é marido de E10. Estava em casa por ocasião da entrevista com a esposa 

e ofereceu-se para fazer parte da amostra. Mostrou-se afável, extrovertido e 

carinhoso com o filho, com o qual fez algumas brincadeiras enquanto a esposa era 

entrevistada. O casal, como um todo, é bastante sociável e gosta de reunir os 

amigos em sua casa. 

 
TABELA 11 

RESULTADOS DO TESTE DE E11 
TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 05 02 05 03 06 04 03 05 05 06 03 07 03 08 04 
09 05 10 03 11 06 12 02 13 05 14 10 15 06 16 06 
17 05 18 01 19 03 20 02 21 05 22 01 23 10 24 05 
25 01 26 01 27 04 28 04 29 05 30 03 31 05 32 05 
33 06 34 01 35 02 36 04 37 10 38 03 39 05 40 05 
Total 22  11  21  15  30  20  29  25 
Média 4,4  2,2  4,2  3,0  6,0  4,0  5,8  5,0 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
 
Análise qualitativa dos dados de E11 

 

Novamente! Um escore baixíssimo em “Administração Geral”! E11 surpreende, 

no entanto, pelos elevados índices em “Criatividade Empreendedora” e “Puro 

Desafio”. Com esses resultados, era de se esperar que E10, a esposa, 

permanecesse no emprego, enquanto E11 se aventurasse num negócio próprio. Por 

mais que existam nos quadros organizacionais cargos em que a figura do 

empreendedor interno possa encontrar grandes desafios e realizar suas ambições, 

esse não parece ser o caso do entrevistado. Uma possível explicação para o caso 

poderia ser encontrada na história pregressa de E11. De família humilde, tendo 
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iniciado sua vida profissional com poucas exigências ao nível de seus 

conhecimentos, capacidade de raciocínio ou técnicas, galgou uma posição onde é 

reconhecido por sua capacidade singular como especialista em notas estrangeiras, 

atividade essa, obviamente, muito útil numa instituição bancária. Fica claro que ele 

encontra desafios no conhecimento e reconhecimento de notas verdadeiras e falsas, 

o que deve lhe exigir uma técnica apurada. Teriam as origens familiares impedido 

E11 de desenvolver seu espírito empreendedor e destacar-se ainda mais de seus 

meio de origem? Ou será que a estabilidade financeira e o estilo de vida por ela 

proporcionado o impedem de abandonar o Banco? Talvez a resposta ultrapasse os 

limites deste trabalho e exigisse uma análise mais prolongada e detalhada deste 

sujeito em específico, o que foge aos objetivos desse trabalho. 

 
6.12 Resultados do Décimo Segundo Sujeito – E12 
 

E12 é extremamente objetivo. Demonstra que não gosta de perder tempo, 

embora se disponha a participar da entrevista sem nenhum problema. A  entrevista 

transcorreu na sede da sua empresa, num encontro rápido, mas produtivo. 

 
TABELA 12 

RESULTADOS DO TESTE DE E12 
TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 01 02 06 03 01 04 01 05 03 06 01 07 06 08 04 
09 02 10 01 11 06 12 01 13 10 14 01 15 03 16 10 
17 01 18 01 19 04 20 01 21 10 22 01 23 06 24 06 
25 01 26 01 27 03 28 01 29 06 30 01 31 04 32 02 
33 06 34 01 35 03 36 01 37 06 38 01 39 05 40 01 
Total 11  10  17  05  35  05  24  23 
Média 2,2  2,0  3,4  1,0  7,0  1,0  4,8  4,6 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
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Análise qualitativa dos dados de E12 
 

Os resultados da testagem de E12 estão coerentes com seu discurso e sua 

trajetória pessoal. Não tem a menor “Vontade de Servir”, mas uma explícita intenção 

de ganhar dinheiro. Não se preocupa com “Segurança e Estabilidade”, mas tem um 

alto índice de “Criatividade Empreendedora”. A carreira executiva dentro de uma 

organização que não seja sua não lhe interessa, o que explica o escore em 

“Administração Geral” e confirma as observações realizadas até o momento em 

relação ao baixo perfil “Administrativo Geral” dos respondentes. O pai é empresário 

bem sucedido e dono de capital invejável. Embora o respondente afirme que poucos 

valores ou mesmo nenhum valor lhe foi transmitido pelas figuras paternas, o 

exemplo surtiu algum efeito: negócios e dinheiro como itens de suma importância na 

vida do sujeito. Desafios, como manter o negócio rentável, e “Estilo de Vida” (esquiar 

em Valle Nevado) aparecem em segundo lugar na escala de importância de E12. 

Tipos de inteligência? Lógico-matemática, sem dúvida. Quiçá corporal cinestésica e 

interpessoal. Embora não expansivo e tentando não ser simpático, causa uma 

impressão bastante agradável, de “bom sujeito”. Flow? Acreditamos que o 

respondente ilude a si mesmo ao afirmar que só pensa em dinheiro. Além do status, 

prestígio e conforto que esse proporciona, provavelmente há um “flow não 

assumido” no processo de conquista do dinheiro. Não importa com qual negócio. 

Seu perfil não é tecnico. Pode ser que amanhã feche a locadora e abra uma 

floricultura, não porque ame as rosas, mas porque o negócio está mais lucrativo. 

Esse é o verdadeiro empresário. Não agüentaria muito mais tempo no BANRISUL. 

Seu sacrifício no período que passou como “carimbador maluco” só foi suportável 

porque lhe permitiu acumular capital para alçar vôo sozinho. Sua esposa também 

optou pelo PDV, tão logo o marido estabilizou-se financeiramente no novo negócio. 

 
6.13 Resultados do Décimo Terceiro Sujeito – E13 
 

E13 é esposa de E12. Quando conversou com a pesquisadora, na sala que 

ocupa no DMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto, havia sido contratada 

há apenas uma semana. Falante, com modos delicados e um linguajar que 
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evidenciava sua formação em Psicologia, mostrou-se bastante aberta e pareceu 

refletir sobre sua vida profissional e pessoal enquanto relatava sua trajetória. 

Ansiosa, começou a trazer dados antes que as perguntas fossem formalizadas. 

 

TABELA 13 
RESULTADOS DO TESTE DE E13 

TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 06 02 03 03 06 04 05 05 04 06 04 07 04 08 04 
09 05 10 02 11 04 12 03 13 01 14 03 15 04 16 10 
17 05 18 01 19 01 20 10 21 05 22 04 23 05 24 05 
25 03 26 02 27 03 28 04 29 05 30 05 31 04 32 05 
33 10 34 03 35 03 36 05 37 02 38 02 39 02 40 02 
Total 29  11  17  27  17  18  19  26 
Média 5,8  2,2  3,4  5,4  3,4  3,6  3,8  5,2 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
 
Análise qualitativa dos dados de E13 

 

Escore mais baixo, dentro do padrão da amostra: “Administrativo Geral”. 

Escore mais alto: “Técnico Funcional”, seguido de “Segurança Estabilidade”. E13 

escolheu rumos profissionais perfeitamente adequados ao seu perfil. Ansiosa, um 

pouco insegura, com necessidade de estabilidade e aprovação em torno de suas 

conquistas, procura no emprego público a garantia de que “dará conta do recado” e 

de um amanhã sem sobressaltos. Apesar de ser um empresa pública, que oferece 

toda a estabilidade, o BANRISUL não lhe trazia satisfação na medida em que era 

impedida de exercer suas aptidões técnico-funcionais, direcionadas para a área de 

Psicologia. Se lhe tivesse sido dada uma oportunidade de permanecer e 

desenvolver-se na área de treinamento, muito provavelmente não teria aderido ao 

PDV. Mas o Banco não só não lhe deu oportunidades de aplicar seus 

conhecimentos, como impediu-a de aperfeiçoá-los, negando-lhe horário para estudo 
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e fazendo-a trancar a faculdade. O resultado não poderia ser outro: E13 venceu 

suas inseguranças e buscou um lugar mais adequado às suas expectativas de 

carreira. Felizmente e por méritos seus, como ela própria reconhece, com sucesso. 

Pelo padrão da entrevista, podemos supor que E13 tenha traços de inteligência intra 

e inter pessoal, eventualmente de inteligência lingüística. Está num momento de sua 

vida profissional e amadurecimento pessoal em que poderá encontrar 

merecidamente o flow. 

 

6.14 Resultados do Décimo Quarto Sujeito – E14 
 

E14 aceitou participar da amostra e atestou vivo interesse em ajudar na 

pesquisa. No entanto, desmarcou diversas vezes a entrevista e mostrou-se inseguro 

e relutante em responder às perguntas e preencher o questionário. Pediu para levar 

o questionário para casa para “pensar bem e fazer com calma”, prometendo traze-lo 

no dia seguinte. Não houve maneira de demovê-lo desse propósito. Durante a 

entrevista, ouvia a pergunta, pedia que o gravador fosse desligado, “ensaiava a 

resposta” e logo após, com o gravador novamente ligado, recitava a resposta 

decorada que, invariavelmente, era bem mais resumida e pobre do que a primeira 

versão. Por várias vezes perguntou se a sua resposta estava adequada ao que se 

pretendia. Parecia sentir grande constrangimento com a situação e necessidade de 

transmitir uma imagem positiva de si mesmo, talvez por estar em seu local de 

trabalho (a entrevista aconteceu na agência em que E14 trabalha, no final do 

expediente). Havia alguns colegas por perto mas que não tinham condições de 

escutar o que estava sendo dito. No final do trabalho, sentiu-se aliviado e feliz por ter 

colaborado.  
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TABELA 14 
RESULTADOS DO TESTE DE E14 

TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 04 02 05 03 06 04 04 05 06 06 10 07 06 08 05 
09 06 10 05 11 06 12 06 13 02 14 10 15 04 16 06 
17 03 18 04 19 06 20 06 21 06 22 10 23 04 24 06 
25 01 26 03 27 04 28 06 29 03 30 06 31 05 32 06 
33 06 34 02 35 02 36 06 37 05 38 02 39 03 40 06 
Total 20  19  24  28  22  38  22  29 
Média 4,0  3,8  4,8  5,6  4,4  7,6  4,4  5,8 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
 
Análise qualitativa dos dados de E14 

 

E14 tomou uma decisão acertada: permanecer no Banco. Avaliou a 

inexistência de um projeto alternativo definido, fez um balanço das dificuldades e 

oportunidades encontradas no Banco e quiçá de suas ambições e qualificações e 

resolveu ficar. Não se arrependeu. Seus escores estão coerentes com sua 

entrevista: escores equilibrados, sem grandes oscilações, aceitando a situação como 

ela é, sem paixões, angústias ou desesperos. O escore “Administração Geral” não 

fugiu à regra e aparece como o mais baixo. O mais alto, “Vontade de Servir” ajuda a 

explicar porque permanece no Banco. Busca sempre a satisfação alheia, até 

esquecendo de si próprio. O cliente estando satisfeito com o atendimento recebido, 

ele está feliz com seu trabalho. O Banco premiando-o com o título de funcionário da 

“melhor agência”, já o gratifica, ainda que a premiação não resulte em nada mais 

palpável. Sente necessidade de agradar a entrevistadora fornecendo as “respostas 

certas” para a entrevista. Não se expõe muito com receio de mostrar alguma 

imperfeição. Não há dúvida de que o Banco fornece excelentes oportunidades de 

satisfação para aqueles que têm vontade de servir. Daí vem sua satisfação 

profissional. Quanto aos tipos de inteligência, reconhece que a lógico-matemática 
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não é seu forte. A entrevista traz indícios de que a lingüística também não. Podemos 

deduzir que seu ponto forte encontra-se na inteligência interpessoal, no que também 

não “foge à regra” dos colegas. Tivemos oportunidade de observar E14 no 

atendimento do Caixa, antes do início da pesquisa, e notamos que é gentil, educado, 

e que os clientes, de fato, são bem atendidos e saem satisfeitos do Banco. É, sem 

dúvida, um excelente funcionário. 

 

6.15 Resultados do Décimo Quinto Sujeito – E15 
 

E15 recebeu a pesquisadora em sua casa com extrema gentileza. Serviu café 

e bolo. Já estava acordada desde cedo. De modos simples, aparentava um certo 

cansaço e como que um desânimo frente aos acontecimentos. Seu modo de vestir e 

de pentear-se sugeria que não tem o hábito de sair muito de casa. O estilo era mais 

confortável do que elaborado, sem nenhum traço de vaidade. O apartamento é 

amplo, num prédio que abriga tanto residências quanto lojas e escritórios. O 

movimento nos corredores é intenso. E15, embora tenha optado pelo PDV para 

adquirir um imóvel próprio, não parece nada satisfeita com sua escolha. Alega que o 

local é inseguro e que pretende mudar-se.  

 
TABELA 15 

RESULTADOS DO TESTE DE E15 
TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 10 02 05 03 06 04 06 05 04 06 06 07 06 08 06 
09 04 10 10 11 06 12 05 13 03 14 06 15 05 16 05 
17 05 18 04 19 04 20 05 21 10 22 05 23 06 24 06 
25 04 26 06 27 04 28 06 29 04 30 06 31 05 32 04 
33 06 34 04 35 06 36 06 37 04 38 04 39 04 40 04 
Total 29  29  26  28  25  27  26  25 
Média 5,8  5,8  5,2  5,6  5,0  5,4  5,2  5,0 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
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Análise qualitativa dos dados de E15 

 

E15 reconhece que não fez a escolha adequada. Ironicamente, até agora é a 

única com aptidões “Administrativas Gerais”, combinadas com “Técnico-Funcional”. 

Isso indica uma excelente probabilidade de continuar uma carreira lenta, mas segura 

e satisfatória no Banco. Seu histórico não desmente essa hipótese: primava pela 

excelência, sentia prazer em fazer o trabalho bem feito, cedo obteve cargos de 

supervisão. Com inteligências interpessoal, lingüística e lógico-matemática pelo 

menos razoáveis, estaria garantida até uma aposentadoria tranqüila e encontraria a 

valorização de que necessita no ambiente profissional. No entanto, algo lhe faltou: a 

inteligência intrapessoal. E15, como ela própria reconhece, agiu “sem pensar”. 

Decidiu a saída num impulso, talvez no desespero de se ver sem uma moradia 

adequada. Não pensou nas conseqüências, embora se dispusesse a “assumi-las 

sozinha”. Meteu a si mesma numa situação sem saída. Não avaliou o mercado de 

trabalho nem suas próprias condições de concorrer por uma vaga na livre iniciativa. 

Tampouco considerou alternativas para seu problema. Recusou-se a trocar idéias 

com quem quer que seja, intuindo que seria advertida de sua má decisão. Parece 

que precisava cometer o erro, numa atitude de auto-boicote. Hoje se arrepende, mas 

ainda não consegue enxergar com muita clareza o porquê de ter abandonado uma 

situação estável para colocar-se no ostracismo, na penúria financeira e na falta de 

perspectivas. Certamente tal atitude tem raízes na história familiar da entrevistada, 

mas uma interpretação de fundo analítico foge ao escopo desse trabalho e 

necessitaria de informações adicionais. 

 

6.16 Resultados do Décimo Sexto Sujeito – E16 
 

O encontro com E16 foi quase casual. Havia sido marcada uma entrevista com 

um de seus sócios, também optante do PDV. No entanto, ao chegar-se no seu 

escritório, ele “recém havia saído e não deixou nada dito”. Talvez por educação, 

talvez por constrangimento pela atitude do colega, talvez por simples boa vontade, 

E16 ofereceu-se para participar da amostra no lugar do colega. Aceitou-se 
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prontamente. O sujeito mostrou-se objetivo, quase lacônico. Como única dificuldade, 

as inúmeras interrupções do telefone/fax, visto que E16 encontrava-se sozinho no 

escritório, numa sala ampla, pouco organizada, de mobiliário simples, num prédio 

antigo do centro da cidade. 

 
TABELA 16 

RESULTADOS DO TESTE DE E16 
TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 04 02 05 03 06 04 02 05 03 06 05 07 04 08 09 
09 05 10 03 11 05 12 06 13 09 14 04 15 04 16 05 
17 04 18 02 19 04 20 03 21 05 22 05 23 05 24 05 
25 02 26 03 27 06 28 03 29 03 30 04 31 04 32 09 
33 06 34 03 35 04 36 04 37 06 38 04 39 04 40 04 
Total 21  16  25  18  26  22  21  32 
Média 4,2  3,2  5,0  3,6  5,2  4,4  4,2  6,4 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
 
Análise qualitativa dos dados de E16 

 

E16 também não suportou a “política” do banco. Também apresenta baixo 

escore “Administrativo Geral”.  “Segurança e Estabilidade” não são tão importantes 

para ele, o que lhe permitiu optar quase de imediato pelo PDV. Os escores elevados 

em “Autonomia/Independência” e “Criatividade Empreendedora” apontam para a 

abertura de um negócio próprio com características mais de trabalho 

autônomo/consultoria do que de empresa no sentido tradicional. O escore mais 

elevado, “Estilo de Vida” explicaria porque ainda não se sente totalmente satisfeito. 

Trabalha demais, o mercado está muito difícil, e sobra-lhe pouco tempo para a 

família e o lazer. E16 não estaria bem no Banco, mas ainda não encontrou a fórmula 

ideal. Pelo menos, tanto no trabalho atual como no anterior, pode exercitar suas 

habilidades lógico-matemáticas.  



 174

 
6.17 Resultados do Décimo Sétimo Sujeito – E17 
 

Conversou-se com E17 na sua oficina, uma pequena edificação no centro de 

um grande terreno. O entrevistado aparenta menos idade do que a real, estava 

trajado de forma esportiva e chegou calmamente ao local no horário combinado para 

a entrevista, sugerindo que não estava com sobrecarga de trabalho. Um pouco 

reservado, não deixou de colaborar com gentileza e espontaneidade . 

 

TABELA 17 
RESULTADOS DO TESTE DE E17 

TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 06 02 04 03 10 04 06 05 06 06 05 07 03 08 06 
09 10 10 06 11 06 12 05 13 06 14 06 15 05 16 10 
17 06 18 04 19 06 20 01 21 06 22 06 23 06 24 06 
25 06 26 02 27 06 28 06 29 06 30 03 31 06 32 04 
33 06 34 04 35 04 36 06 37 06 38 06 39 06 40 06 
Total 34  20  32  24  30  26  26  32 
Média 6,8  4,0  6,4  4,8  6,0  5,2  5,2  6,4 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
 
Análise qualitativa dos dados de E17 

 

E17 confirma mais uma vez a grande tendência da amostra: baixos escores em 

“Administração Geral”. O escore mais elevado (“Técnico/Funcional”) nos permite 

dizer que a sua escolha profissional está de acordo com suas inclinações, uma 

atividade fundamentalmente técnica. O arrependimento de E17 de ter saído do 

Banco se deve à situação financeira geral, onde os clientes não tem condições de 

pagar pelos seus serviços, embora os necessitem e avaliem positivamente.  O 

sujeito poderia não estar arrependido se a crise econômica do país não fosse tão 
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severa. Ele valoriza a “Independência e Autonomia” (liberdade de horários, não ter 

de dar satisfações à chefia, estabelecer seus preços e sistemática de trabalho); a 

“Criatividade Empreendedora” (já montou uma loja na zona sul, está com uma nova 

oficina, pretende abrir um negócio em Santa Catarina); e o “Estilo de Vida” 

(preservar seu casamento, conviver com os filhos, não correr riscos para sua 

segurança e de seus familiares). No Banco, estaria financeiramente seguro, mas 

certamente menos satisfeito, pois, como reconhece, os colegas que ficaram 

“envelheceram”. E17 gosta do que faz. Deve ter aptidões espaciais para poder lidar 

com os elementos da mecânica e compreender o funcionamento das máquinas. Ele 

não desistirá de seu investimento e de seu estilo de vida, embora o tipo de trabalho 

escolhido não lhe proporcione o amplo e freqüente contato com público que tanto 

aprecia. E17 fez a escolha certa no momento errado. Diz que, se fosse hoje, não 

sairia. Não sairia mas não encontraria o flow, sem tempo para dedicar-se à atividade 

que mais lhe agrada: o conserto de máquinas.  

 

6.18 Resultados do Décimo Oitavo Sujeito – E18 
 

E18 recebeu a pesquisadora em sua casa, num amplo terreno em um bairro 

distante aproximadamente 40 minutos da zona central da cidade. Iniciou seu relato 

assim que avistou-a, de forma que os primeiros trechos da entrevista não puderam 

ser gravados. Durante a conversa, a filha pequena procurou chamar atenção, 

interrompendo a entrevista algumas vezes. E18 mostrou-se gentil, emotiva, prolixa e 

ansiosa. Observa-se em seu discurso vícios de linguagem tais como “assim ó”, “né” 

e “sabe”.  Em determinado momento, emocionou-se ao falar da mãe, falecida 

recentemente, e foi necessária a interrupção da gravação. 
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TABELA 18 
RESULTADOS DO TESTE DE E18 

TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 01 02 05 03 06 04 05 05 04 06 06 07 05 08 06 
09 05 10 01 11 06 12 05 13 05 14 06 15 04 16 10 
17 06 18 04 19 04 20 05 21 06 22 06 23 05 24 06 
25 06 26 01 27 01 28 10 29 01 30 10 31 01 32 05 
33 06 34 04 35 04 36 06 37 03 38 03 39 03 40 06 
Total 24  15  21  31  19  31  18  33 
Média 4,8  3,0  4,2  6,2  3,8  6,2  3,6  6,6 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
 
Análise qualitativa dos dados de E18 

 

O “Estilo de Vida” falou mais alto para E18. A oportunidade de poder estar 

próxima a seus familiares, de dedicar-se a atividades que lhe dêem prazer e que 

julgue importantes, os cuidados com a casa e o jardim, a pintura, tudo isso lhe são 

extremamente caros. A ponto de faze-la abrir mão de outro valor importante: a  

“Segurança e Estabilidade” que o Banco lhe proporcionava. O terceiro valor na 

escala de prioridades de E18, a “Vontade de Servir”, pode ser atendido tanto no 

Banco, no atendimento a clientes, como agora, com a massoterapia, o cuidar dos 

familiares, os encontros sociais e as ervas aromáticas curativas. Quanto ao fator 

com menor escore, E18 confirma mais uma vez os dados que vêm sendo 

encontrados até aqui:  “Administração Geral”. Finalmente, E18 sugere ter aptidões 

espaciais e interpessoais, encontrando seu flow nas artes e no relacionamento e 

convívio social. 
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6.19 Resultados do Décimo Nono Sujeito – E19 
 

A conversa com E19 ocorreu na sede do Sindicato dos Bancários, um local 

bastante agitado, com trânsito intenso de pessoas e inúmeros cartazes nas paredes 

conclamando a categoria para participação em movimentos paredistas ou para 

protestos contra decisões e atos governamentais. Não obstante, E19 conseguiu uma 

mesa de reuniões num ambiente razoavelmente reservado, o que possibilitou o 

contato sem maiores problemas. Percebe-se que ele, naturalmente, é bastante 

politizado, o que explica seu discurso carregado nas tonalidades ideológicas. E19 foi 

objetivo e encaminhou a pesquisadora, posteriormente, para E20.  

 

TABELA 19 
RESULTADOS DO TESTE DE E19 

TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 10 02 03 03 06 04 04 05 04 06 06 07 05 08 03 
09 06 10 03 11 06 12 01 13 04 14 10 15 05 16 06 
17 06 18 01 19 04 20 05 21 06 22 06 23 06 24 10 
25 01 26 01 27 03 28 05 29 06 30 06 31 05 32 05 
33 06 34 01 35 05 36 05 37 05 38 03 39 06 40 01 
Total 29  09  24  20  25  31  27  25 
Média 5,8  1,8  4,8  4,0  5,0  6,2  5,4  5,0 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
 
Análise qualitativa dos dados de E19 

 

E19 tomou decisões acertadas, de acordo com seu perfil profissional, suas 

motivações e outras características pessoais. Optou pela permanência no sindicato, 

o local mais propício que pode encontrar para a realização de sua “Vontade de 

Servir” ao próximo. As aptidões “Administrativas Gerais” apresentam o menor escore 

do grupo, o que lhe dificultaria qualquer carreira executiva, de liderança, ou mesmo 
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uma maior responsabilidade na área burocrática. Tanto é que o próprio respondente 

sente-se mais à vontade nas artes e na publicidade, atividades mais criativas e 

menos estruturadas. O seu elevado grau de politização também não o qualifica para 

uma liderança numa empresa privada. Soma-se a isso o fato de não ter concluído o 

terceiro grau, e vê-se que suas possibilidades de sucesso numa empresa fora do 

serviço público é bastante restrita. Como tipo de inteligência predominante, pode-se 

supor que seja a interpessoal. 

 

6.20 Resultados do Vigésimo Sujeito – E20 
 

E20 recebeu a pesquisadora também na sede do Sindicato, numa sala que 

divide com outros três colegas. Fala com rapidez, obviamente seu discurso é repleto 

de considerações de caráter ideológico, e sugere ser possuidor de muita energia. 

Dir-se-ia que é o tipo de pessoa que não consegue ficar parada. 

 

TABELA 20 
RESULTADOS DO TESTE DE E20 

TF  AG  AI  SE  CE  VS  PD  EV  
01 03 02 03 03 04 04 01 05 02 06 05 07 02 08 02 
09 01 10 01 11 02 12 02 13 02 14 05 15 04 16 05 
17 01 18 01 19 02 20 02 21 02 22 03 23 03 24 05 
25 03 26 01 27 10 28 02 29 01 30 10 31 04 32 03 
33 03 34 02 35 03 36 03 37 03 38 06 39 04 40 10 
Total 11  08  21  10  10  29  17  25 
Média 2,2  1,6  4,2  2,0  2,0  5,8  3,4  5,0 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
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Análise qualitativa dos dados de E20 
  

E20 apresenta um perfil bastante semelhante a E19. O mais baixo escore em 

“Administração Geral” e o mais elevado em “Vontade de Servir”. Igualmente 

politizado, encontra no Sindicato um campo fértil para desenvolver suas aptidões. 

Como diferença entre os dois respondentes encontra-se, no entanto, que E20 

apresenta baixos escores em diversos itens (“Técnico Funcional”, “Segurança e 

Estabilidade”, “Criatividade Empreendedora” e “Puro Desafio”). Tal perfil sugere um 

tipo de inteligência predominante interpessoal e eventualmente, uma dificuldade de 

atingir o flow, algo como um nível de insatisfação permanente, expressa pelos 

“ataques de irritação” a que se refere. 

 

6.21 Análise Geral dos Resultados dos Testes 
 

6.21.1 Tabulação dos resultados dos testes – consolidado do grupo 

 
A Tabela número 21, apresentada abaixo, foi obtida através da soma das 

pontuações de cada categoria, por participante. O número total obtido foi dividido 

pelo número de participantes da amostra (20), obtendo-se, assim, o número médio 

de respostas por categoria. 

 

TABELA 21 
RESULTADOS DO TESTE – CONSOLIDADO DO GRUPO 

 TF AG AI SE CE VS PD EV 
Total 462 311 491 380 466 492 487 513 
Média 23,1 15,6 24,6 19,0 23,3 24,6 24,3 25,7 

Fonte: dados da pesquisa 
 
Legenda: 
TF: Técnica-funcional 
AG: Administração-geral 
AI: Autonomia/Independência  
SE: Segurança/Estabilidade 
CE: Criatividade Empreendedora 
VS: Vontade de Servir 
PD: Puro desafio 
EV: Estilo de Vida 
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Observa-se que os menores índices do grupo encontram-se nas categorias 

“Administração-Geral” e “Segurança e Estabilidade”. O maior índice do grupo é em 

“Estilo de Vida” não variando, porém, significativamente em relação às categorias 

“Técnico-Funcional”, “Autonomia e Independência”, “Criatividade Empreendedora”, 

“Vontade de Servir” e “Puro Desafio”. 

 

6.21.2 Identidades profissionais com maior e com menor freqüência de 

resposta por participante da amostra 

 

Os gráficos abaixo refletem: 

– o percentual de sujeitos que obtiveram os maiores índices, em cada 

categoria; e 

– o percentual de sujeitos que obtiveram os menores índices, em cada 

categoria. 

 
 
 
Gráfico 16: Percentual de sujeitos que obtiveram os maiores índices, em cada 

categoria* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

* No gráfico, são apresentados 22 resultados em função de que dois dos sujeitos obtiveram os 

mesmos índices em duas categorias distintas. 
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Gráfico 17: Percentual de sujeitos que obtiveram os menores índices, em cada 
categoria* 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

* No gráfico, são apresentados 22 resultados em função de que dois dos sujeitos obtiveram os 

mesmos índices em duas categorias distintas. 

 

Na análise individual, observa-se que a maioria dos sujeitos apresentaram os 

maiores índices de resposta na categoria “Vontade de Servir”. Os menores índices 

de resposta ocorreram em “Administração Geral” e “Segurança e Estabilidade”, 

confirmando os dados consolidados do grupo para as categorias menos freqüentes. 

As diferenças entre as análises individual e grupal quanto às categorias mais 

freqüentes explica-se pela proximidade dos índices e confirma os resultados obtidos 

através das entrevistas (discutidos no capítulo 7) de que os sujeitos sabem muito 

bem o que não querem, mas não necessariamente sabem o que querem, resultado 

uma identidade profissional e pessoal pouco definida. 
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7 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

7.1 Processo de Derivação das Categorias  
 

Categorias iniciais Categorias Intermediárias Categorias Finais 
1. Critérios políticos para 

ascensão na carreira 
2. Os “puxa-sacos” 
3. Trabalho repetitivo, 

monótono e 
“emburrecedor” 

4. Trabalho que adoece, 
envelhece, é perigoso  

5. Falta de perspectivas, de 
reconhecimento e de 
oportunidades de 
desenvolver potencial 

 
 
I 
Fatores de insatisfação com a 
atividade no Banco 
 

6. Ter de sair do banco: a 
falta de opções 

7. “Agora ou nunca”: é 
preciso sair logo 

8.  “Passando uma chuva” 

II 
Razões para entrar e para sair 
do Banco 

 
 
 
 
 
A. O anti-flow e a fuga de um 

estado de sofrimento no 
trabalho  

9. A satisfação em lidar com 
o público 

10. A satisfação em lidar com 
pessoas 

11. As habilidades exigidas 
pelo cargo 

12. Os talentos e motivações 
básicos 

III 
Fatores de satisfação e as 
exigências das atividades 
bancárias 
 

B. Inteligência interpessoal 
como principal talento  
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13. A única carreira possível 
ou de fácil acesso: o 
Banco que acolhe 

14. A estabilidade: o Banco 
que mantém 

15. A imagem da empresa boa 
e sólida: o Banco que 
garante 

16. O salário é razoável: o 
Banco que sustenta 

17. Mercado de trabalho difícil: 
o Banco que protege 

IV 
O Banco que é “pai” e “mãe” 

18. A família no Banco 
19. O Banco é a família 
20. Os pais que abandonam 

V 
O Banco como negócio de 
família e como a própria família 

21. A honestidade e os valores 
humanos em primeiro lugar 

22. A prioridade na criação dos 
filhos 

VI 
Valores pessoais e o trabalho 
do bancário 

 
 
 
 
C. O Banco formando as 

identidades pessoal e 
profissional 

23. Lá fora 
24. Falta de autoconfiança 
25. Só se dá bem quem já tem 

negócio ou sai aposentado 

VI 
O receio do mercado de 
trabalho 

26. Um novo olhar sobre o 
Banco  

27. Os arrependimentos e 
dificuldades 

VIII 
Um balanço sobre a situação 
atual 

28. A motivação pelo lucro, 
autonomia e crescimento 
ilimitado 

IX 
Motivações para a carreira 
empresarial 

 
 
 
 
D. A criação de uma nova 

identidade numa realidade 
“madrasta” 

 
Quadro 3: Processo de derivação das categorias 
Fonte: elaboração da autora. 

 

7.1.1 Categorias iniciais 
 

1. Critérios políticos para ascensão na carreira 
 
Esta categoria expressa o desencanto dos bancários com  os critérios políticos 

de ascensão funcional. Há uma clara noção de que o esforço e a competência não 

são suficientes para que se atinja cargos de melhor remuneração, responsabilidade 

e destaque. O caminho são os “padrinhos”, pessoas com influência política, que tem 

poder de determinar quem “sobe” e quem fica estagnado no cargo. 
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E19 - “... só que tem muito ... muita dependência 
política, né? Dependendo dos governos que estão no 
Estado, as pessoas são promovidas ou não.” 

 
E17 - “... se tu não tem padrinho no Banco, né? Tu não 

consegue ... ahn ... crescer. Eu sei porque eu tive que 
conseguir um padrinho pra sair conferente. Não vem dizer a 
ninguém que o cara é bom ... podia ser o melhor ... mas se 
não tivesse alguém, um político, entendeu? Alguém 
influente, tu não passaria, sempre escriturário! Então isso aí 
é uma grande queixa de todos, todos os funcionários que eu 
conheço.” 

 
E7 - “Isso numa empresa pública é um terror!!! Eu tinha 

... eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho meu curso 
superior, tenho um pouco de educação, tinha ... tinha chefia 
que nem primário tinha!!! Não sabia nem dizer ‘problema’! E 
tu tem que ouvir essas coisas, né? No Banco, não adiante tu 
ter os cursos, te especializar, porque tu também não sai dali, 
né? Eles não valorizam! Não tem uma perspectiva 
nenhuma.” 

 

2. Os “puxa-sacos” 
 
Complementar à visão de que somente é possível ascender na carreira através 

do “apadrinhamento”, está a noção do “puxa-saquismo” como um caminho plausível 

para cair nas boas graças de um poderoso. De acordo com os depoimentos, certos 

bancários não têm escrúpulos em utilizar-se desse expediente, considerado por 

muitos o único meio possível de desenvolver uma carreira no Banco. 

 

E19 - “É, nem sempre sendo do partido, mas se 
submetendo a ... a um puxa-saquismo razoável, com raras 
exceções pessoas capazes, mas assim, na regra geral, se 
sobe dentro de uma vinculação política.” 

 
E20 - “Eu vou dizer que sempre detestei trabalhar com 

muito puxa-saco, sabe? Ah, era algo que me irritava, eu 
brigava, né? Pedia pra ir embora. E tem uns puxa-sacos que 
são pegajosos no Banco, né? Entende? Mata a mãe, 
entrega, aquela coisa, né? Entende? É horrível, é horrível. 
Esses eu detestava.” 

 
E7 - “... ah ... vamos supor assim, de ... de ... escalão 

dentro do Banco, né? Se o funcionário fizesse amizade com 
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o chefe tal, ou ... ou o Diretor tal e coisa assim, aquilo ficava 
em banho-maria, né? Era bem complicado administrar os 
funcionários ali.” [sobre os problemas com os funcionários] 

 

3. Trabalho repetitivo, monótono e “emburrecedor” 
 

O trabalho bancário, sobretudo no Caixa, é paradigmático dos serviços 

burocráticos, tayloristas, com suas conseqüências dejourianas sobre a saúde do 

trabalhador. O sentimento de “emburrecer” é freqüente,  uma vez que as 

capacidades não são sequer utilizadas, muito menos desenvolvidas. 

 

E20 - “Quando tu é Caixa, difícil tu ser satisfeito. Eu fui 
muito tempo Caixa e é um serviço repetitivo, é uma coisa 
burocrática, que as pessoas fazem e ...” 

 
E13 - “... o resto eu fui apenas uma tarefeira, assim, 

uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, qualquer ... ahn 
... não precisa ter uma inteligência mediana baixa, assim, 
aprende a repetir esse tipo de tarefa, né? Uma coisa assim, 
que como algumas pessoas dizem, tarefas emburrecedoras 
porque tu faz aquilo sempre do mesmo jeito de fazer. Né? 
Então em geral as tarefas eram assim.” 

 
E12 - “Eu odiei, sempre odiei ser bancário. Sempre fui 

por necessidade, mas eu odiava ser bancário. Carimbador 
maluco. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. (risos) Nada 
contra o BANRISUL nesse aspecto, né? Mas quanto ao 
serviço, que é extremamente chato, né? Não sei se tu já 
ouviu falar na síndrome do Caixa. O sujeito trabalha, 
trabalha, trabalha e a melhor coisa que pode acontecer para 
ele é chegar no final do dia e o resultado ser zero. Isso é 
terrível realmente. Isso não é só nos livros que é terrível. Na 
prática é horroroso.” 

 

4. Trabalho que adoece, envelhece, é perigoso, excessivo 
 

A sensação de inutilidade, gratuidade e alienação gerada pela organização de 

trabalho taylorista e pelo sistema burocrático leva a sensação de morte psicológica, 

de visão do trabalho como algo perigoso e mortal. O excesso de trabalho, segundo 

os depoimentos, não é resultado da fadiga psíquica, mas uma realidade palpável, 
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devida à incompleta mecanização do sistema e à redução dos quadros funcionais 

em proporções elevadas. O trabalho é visto como prisão. 

 

E14 – “O que menos gosto é ... ahn ... a ... certa 
burocracia que nos faz ... faz com que nós permanecemos 
muito tempo dentro de um mesmo ambiente sem caminhar, 
sair, tomar sol, sei lá, dar uma volta, e contatos externos. 
Ficar o dia todo fechado.” 

 
E17 - “... em termos de ... de ganhar tempo de vida, 

né? Tem uns colegas que tão agora no Banco lá, é ... 
incrível! Eles envelheceram muito, né? Envelheceram assim, 
tremendamente, né? Então a gente, em termos de ganhar 
vida, eu ganhei, né? E ganhar paz de espírito, essas coisas, 
é ... é ... não ter o estresse diário, entendeu? É ... sei lá, é 
viver mais, então aqui fora tu consegue viver. Lá dentro eu 
não tinha esse tipo de coisa. Ficava 12, 15, 18 horas dentro 
do Banco.” 

 
E10 - “Era meio estressante assim, tinha dias que dava 

muito movimento, é um serviço que tu fica tenso porque tu 
trabalha com dinheiro, né? Te dá uma certa ... ahn ... ahn ... 
uma certa carga de tensão, assim. E fora isso, o que me deu 
mais insatisfação foram os assaltos que eu presenciei no 
Banco né?” 

 

5. Falta de perspectivas, de reconhecimento e de oportunidades de 
desenvolver potencial  

 

Resultado das categorias anteriores, percebe-se a falta de oportunidades de 

utilização dos potenciais intelectuais e criativos, bem como a falta de 

reconhecimento pelos esforços na busca da qualidade e do bom atendimento ao 

cliente. Fazer bem ou fazer mal gera o mesmo resultado: indiferença. Ou pior: às 

vezes é melhor ser um mau funcionário, para que a chefia libere mais o funcionário 

numa tentativa de “se ver livre do abacaxi”. O conhecimento, o estudo, o 

aperfeiçoamento não são incentivados, bem como não existe possibilidade de 

enriquecimento do cargo. 

 

E5 - “Assim, de incentivar, estudar, não (...) eles não 
gostavam que se fizesse ... que se estudasse de dia, era 
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cumprir o horário e quando tivesse que se fazer hora extra 
tinha que estar disponível. Isso era o interior, porque as 
cabeças ... como eu te disse, não eram preparadas no 
interior, se achavam meio donos. Teve vários casos de 
colegas que queriam estudar de manhã e ... de ter 
problemas no Banco. E ficavam assim, que se aposentaram 
sem ter um cargo de chefia, ficavam marcados por isso.” 

 
E4 - “... porque a gente não tinha muita perspectiva, por 

mais que tu fosse dez vezes melhor que alguém não, não 
tinha esse ... reconhecimento. Aí até pelo contrário, quanto 
melhor tu era, mais que eles não te dispensavam. Tu não 
podia faltar, enquanto outras pessoas que báh! Passavam 
enrolando, áh, tá, vai, é liberado um dia mais cedo, outro dia 
tá de folga, outro dia não sei o que, ou era amigo do chefe 
da seção.” 

 
E16 – No Banco é muito habitual se adonarem de ... de 

... alguma idéia dos outros, ou guardar para si e não colocar 
em ambiente de grupo para desenvolvimento. Emperra 
muitas vezes o BANRISUL de lançar produtos novos, ahn... 
em detrimento de ... de ... coisas pessoais, ou até de 
departamentos, interesses de departamentos diferentes.” 

 

6. Ter de sair do Banco: a falta de opções 
 
Esta categoria demonstra que alguns bancários optaram pelo PDV movidos por 

uma situação de desespero. Não puderam, em função disso, refletir de forma 

cuidadosa e madura sobre suas possibilidades de carreira, seus talentos, 

motivações e vocação profissional. A decisão teve de ser tomada sob pena de 

grandes danos financeiros, patrimoniais ou familiares. Em alguns casos, a decisão 

tomada gerou o dano do qual se pretendia escapar. 

 

E15 - “Tive que escolher: ou morava ou trabalhava. 
Optei por morar. Estava com problema de moradia. (...) O 
outro [apartamento] tava sendo pedido. Tava na Justiça, né? 
Já ... a causa já tava há um ano. Chegava a sonhar que iam, 
que eu ia chegar em casa e os meus móveis tava ... tava na 
rua! Então, tava naquela coisa. Daí, os financiamentos tava 
tudo fechado”. 

 
E7 - “... no Banco eu trabalhava no restaurante no 

Banco e esse restaurante foi ... quebrou! (...) inclusive com 
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planos, mudança de política é ... e ... e ... uns pensavam que 
não valia a pena, outros pensavam que não valia a pena, 
então começavam a diminuir o ... o ... o restaurante e os 
tickets vieram também pra ... pra ... pra que restaurantes 
fossem terminando né? Com a criação dos tickets, então 
eles fecharam o restaurante.” 

 
7. “Agora ou nunca: é preciso sair logo” 

 
Estes depoimentos refletem que o PDV serviu como o “empurrão com a 

espada nos que estavam na beira da prancha”. Em outras palavras, o PDV 

precipitou a decisão de saída mesmo dos que tinham receio, dos que ainda estavam 

pensando com calma, dos indecisos, ou dos que na realidade não queriam sair mas 

achavam que deviam, ou ainda daqueles que temiam ter de sair mais tarde “com as 

mãos abanando”. 

 

E18 - “... eu tava com trinta e seis e aí eu tinha receio, 
né? Eu achava assim, bah, se eu tivesse feito dez anos 
antes ficava melhor. Mas mesmo assim também era um 
limitador pra mim: ou eu saía naquela hora que tinha o 
incentivo ou eu não sairia mais. É, e eu tinha planos, sempre 
tive planos de sair do Banco.” 

 
E9 - “Um dia eu ia ter que sair do Banco. Já tinha 30 

anos de serviço, melhor sair com prêmio do que mais tarde 
sair sem nada.” 

 
E10 - “... em relação a ter saído do Banco e eu não me 

arrependo. Ahn ... eu me arrependo de não ter me 
programado até pra passar em outro concurso logo em 
seguida que eu saí do Banco. Mas do Banco não. Até 
porque cada vez que eu falo com os funcionários de lá eu 
vejo que realmente eu não ia ter sangue frio para ficar lá, 
para continuar.” 

 
8.  “Passando uma chuva” 

 

Muitos dos sujeitos da amostra, por ocasião da entrada no Banco, pretendiam 

ficar só por um determinado período, utilizando o Banco como um apoio para o 

atingimento de um determinado objetivo (formar-se na faculdade, conseguir um 
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emprego melhor, decidir o que gostariam realmente de fazer na vida). Atingido esse 

objetivo, o plano era de sair imediatamente do BANRISUL. Isso, no entanto, não 

ocorreu com a maioria dos sujeitos, que “foram ficando”, alguns abandonando seus 

sonhos, outros seduzidos pelas facilidades do Banco, outros desenvolvendo alguma 

atividade mais satisfatória em paralelo. 

 

E20 - “Muitos colegas que entraram comigo, na época, 
não era um emprego pra toda vida. Era o passageiro. Era 
essa, mais ou menos, a idéia que se tinha. Não vou ficar, 
não vou morrer aí dentro do Banco. É alguma coisa que eu 
vou ficar um tempo. E vou sair. Muitos fizeram isso.” 

 
E18 - “... eu acho que eu era frustrada, eu entrei no 

Banco com a intenção de sair logo que eu me formasse e aí 
tu vai ficando, as cois ... a vida da gente vai andando, né, e 
eu fui ficando é fiquei dezesseis ... dezenove ... dezoito anos 
e ... quase dezenove eu fiquei no Banc ... é (...) E o motivo 
mesmo é que assim, eu nunca quis ser bancária (...) achava 
que isso era uma questão intermediária, né, de trabalho 
assim, até me formar e começar a trabalhar. E só que daí eu 
fui ficando, fui ficando, fui ficando e passou todo esse 
tempo.” 

 
9. A satisfação em lidar com o público 

 

Esta categoria reflete que nem tudo são espinhos dentro do Banco. Se a 

organização formal não reconhece o esforço de seus membros, alguém o faz: o 

cliente. Poder atendê-lo, ser-lhe útil, prestar um serviço de qualidade, fornece a 

recompensa que as chefias e as possibilidades de carreira não podem suprir. 

 

E20 - “O lado bom do caixa: tu trabalha com o público. 
É isso. Tu tá em contato permanente com o público. Tu 
sente que as pessoas ... tu sente todas ... toda a ... toda a 
sociedade na sua pluralidade, tu sente no Caixa, entende?” 

 
E11 - “... eu gosto de trabalhar com público, Eu gosto 

de ser educado, atencioso, gosto de ajudar o público, né?” 
 
E7 - “Eu acho assim: o que eu gosto é (...) tem a lida 

com o público, tu ... tu ... tu ver diariamente o prazer, as 
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dificuldades, o que eles gostam, o que eles não gostam, o 
contato, tu tá sempre contatando com eles, né?” 

 

10. A satisfação em lidar com pessoas 
 
Complementar à categoria anterior está a satisfação de lidar com as pessoas 

de um modo geral, não só com o público. Voltados fortemente para o relacionamento 

interpessoal, os bancários encontram no contato com os colegas, nas 

confraternizações e no convívio diário, o nível de satisfação que a atividade bancária 

em si não é capaz de gerar. 

 
E5 - “Tinha, sim, contato com público interno, mas 

tinha. Eu acho muito bom isso aí, porque senão a gente vira 
um ... um robô ali automático, mas não, nós tínhamos 
bastante contato, por reclamações, para isso que não 
entrou, sempre têm as coisas, né? Se atendia telefone e 
pessoas no balcão.” 

 
E3 - “Aqui dentro já passei por todos os setores, 

conheço tudo isso aqui. Eu vou ficando por aqui mesmo. O 
pessoal é legal ...” 

 
E1 - “No meu trabalho preciso lidar com pessoas. Isso 

faz parte do meu perfil. Adoro gente. Cada viagem, cada 
reunião, cada grupo novo é uma realização. Foi muito legal 
eu estar com as pessoas e tem muita energia positiva. Por 
outro lado, esse mesmo trabalho me traz uma tristeza muito 
grande, um desgaste muito grande quando eu tenho que 
punir alguém, tirar o cargo de alguém, isso porque eu venho 
de uma família italiana, onde a gente é muito preocupado 
com as pessoas.” 

 

11. As habilidades exigidas pelo cargo 
 
A categoria aqui descrita revela que o bancário não recebe demandas 

intelectuais importantes. Ao contrário, lhe são exigidas predominantemente 

características comportamentais, tais como as classificadas por Daniel Goleman sob 

o título geral de “Inteligência Emocional”.  
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E20 - “Além de trabalhar com dinheiro (...) tu tem que 
trabalhar com os humores ... tu tem que ser bastante 
diplomático (...) São ‘n’ reclamações e tu tem que dar 
opinião! Tu é um generalista na opinião...” 

 
E10 - “Ah! No Caixa assim ... ahn ... por causa do 

dinheiro exige muita atenção, assim, tu tem que estar muito 
atento, né? E a ... pra lidar com público tu tem que ter 
habilidade, tem que tu assim, flexibilidade, e ... e também 
acho que muito, muito ... competência assim no sentido de, 
tem que ter conhecimento do teu trabalho mesmo, pra ti dar 
uma boa informação pro cliente, pra ele sair satisfeito com a 
tua resposta, que tu tem que ser seguro, que eles 
normalmente o cliente saem dali, se tu não dá uma resposta 
que convence ele, ele vai sair dali vai reclamar de ti ou vai 
falar com outro cliente que não gostou do atendimento do 
Banco. Eu acho que exige muita, muita habilidade assim de 
conversa ... ahn ... educação e paciência também, exige 
muita paciência.” 

 
E9 - “Olha, uma coisa que a empresa pública, e acho 

que economia mista se assemelha muito, que eu não sei te 
explicar, é que nem a história do ovo e a galinha, quem que 
veio primeiro? Toda pessoa que for corajosa, audaciosa 
para decidir, se dá bem nesse tipo de empresa.” 

 
12. Os talentos e motivações básicos 

 

A categoria “talentos e motivações” reflete um pouco da falta de clareza dos 

sujeitos quanto a seguir uma determinada vocação. Há conceitos gerais, como a 

necessidade de estabilidade e de contato com público, por exemplo. Também 

aparece o que não se quer fazer, como “ser o presidente da empresa” e ter de tomar 

decisões importantes. No entanto, uma construção mais amadurecida e completa 

sobre os talentos e vocações individuais é rara. 

 

E19 - “Eu gosto de ... sou muito crítico, gosto de fazer o 
melhor, não gosto de puxa-saquismo ... ahn ... mas eu 
também, se tiver de trabalhar de empregado eu trabalho, eu 
... eu não me vejo como um grande empreendedor 
individual. E também, só que eu não gostaria de ser o 
presidente da empresa, de eu ter o poder para administrar. 
Eu prefiro ser um especialista em algum negócio e ser 
consultado, que nem tá dito aí, ser consultado pra ... que 
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precisem de mim. Eu gosto que precisem de mim, mas não 
preciso ser eu que tenha que tomar a decisão principal.” 

 
E5 - “Eu fiz um curso do SEBRAE que o Banco 

ofereceu pra quem tava saindo e, assim, eles orientavam 
que a gente ... mas eu vi tanta gente fazer ... de início eu 
não tive dinheiro, porque no primeiro ano eu não quis, 
porque eu queria ficar ... curtir minha família, eu coloquei ... 
compramos esse apartamento como eu te disse, foi todo o 
meu dinheiro, e depois eu vi tanta gente se dar mal que 
resolvi ficar com meu ... e começar a fazer meus cursos e 
depois fazer ... trabalhar em alguma coisa ...” 

 
E18 – “Eu sou uma das pessoas que eu não saí com a 

idéia de montar nada, né? Não tinha, assim, aquela grande 
vontade mesma. Eu queria era poder conciliar meu trabalho, 
eu trabalhava no caso, eu gosto dessa parte alternativa de 
saúde, e aí eu trabalhava com massoterapia na época, eu e 
uma colega a gente ia juntar as coisas pra montar tipo de 
uma estética, alguma coisa assim.” 

 

13. A única carreira possível ou de fácil acesso: o Banco que acolhe 
 
Para muitos, a entrada no Banco não foi uma escolha determinada por vocação 

profissional nem pela análise das possibilidades futuras de gratificação. Ao contrário, 

o Banco foi uma escolha de conveniência. Ou por se estar desempregado, ou 

necessitando de dinheiro, ou por ser perto de casa, ou porque os pais os levaram 

pela mão ... Não se percebe uma decisão de ingressar na carreira de bancário pela 

carreira em si.  

 
E11 - “Bom, o principal motivo é que eu tava entrando 

no mercado de trabalho e eu precisava de alguma 
ocupação.  Na época, também, eu tava ... tava chegando o 
meu primeiro filho, que eu já sou ... já era casado antes, né? 
Então eu tinha que trabalhar e era oportunidade ali, né? E 
uma que isso aí dava ... te dava uma segurança, né? Porque 
a gente tá começando assim, quando tu tá chegando no 
mercado de trabalho tu não conhece nada, tu procura 
sempre alguma coisa que te dê segurança.“ 

 
E3 - “... antes eu trabalhei para o INSS, mas não era 

concursado nem nada, era funcionário de uma empresa que 
prestava serviço para o INSS. Fiquei lá um ano e meio e 
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depois essa empresa quebrou. Aí eu vim para o Banco. Meu 
pai sugeriu que eu viesse para o Banco porque tinha uma 
vaga na portaria. Na época não havia concurso, não era que 
nem hoje, a gente fazia uns testes e entrava.” 

 
E2 - “Eu acho que escolhi o Banco em função de ... a 

segurança também, eu ia na agência, eu via como é que 
era, achava legal, ia pagar as continhas, aí, aí acho que foi o 
mais próximo que eu consegui. Não sei que outra coisa que 
eu poderia ter feito.” 

 

14. A estabilidade: o Banco que mantém 
 

O Banco atraiu muitos pela estabilidade. Filhos, irmãos, cunhados e parentes 

de bancários, os sujeitos da amostra cresceram ouvindo que a estabilidade numa 

empresa era algo muito importante, e que o Banco era uma grande oportunidade de 

passar seus dias ao abrigo das intempéries do mercado de trabalho.  

 

E19 - “É ... uma perspectiva de estabilidade, porque 
como eu era do Bradesco, e era um banco privado, e na 
época o serviço bancário não era tão ruim assim, não é? 
Tinha um salário que era razoável, aí no BANRISUL, como 
era um banco público, que tinha mais estabilidade, não é?” 

 
E18 - “... que o meu pai dizia assim, ó ... que a gente 

tinha que se dar muito, e procurar trabalhar naquilo que a 
gente tivesse maior talento, que a gente trabalhava menos 
no pesado, a gente trabalhava mais numa condição de 
nosso pensamento. (...) então tu tem que procurar assim 
juntar o que a tua cabeça gosta de ... que dá muito prazer 
pra ela e ... vai! E realmente eu acho que assim no Banco eu 
tava muito pela necessidade, né? E pela estabilidade que o 
Banco tinha ...” 

 
15. A imagem da empresa boa e sólida: o Banco que garante 

 

Só a estabilidade no emprego (não ser demitido) não é suficiente para garantir 

a tranqüilidade dos respondentes. É preciso, também, estar seguro de que a 

instituição escolhida não vá à falência, que seja sólida, que tenha uma boa imagem 

no mercado, a ponto das pessoas se espantarem com aqueles que tiveram a 

ousadia de aderir ao Plano. 
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E17 - “A gente que trabalhou numa empresa , no 
Banco do Estado, onde tu vai, em qualquer lugar que tu vai, 
eu saía de férias, ia lá não sei aonde, o Banco do Estado, 
então era a satisfação, né? Dizer que trabalhava no Banco 
do Estado.” 

 
E10 - “Foi o próprio concurso mesmo, que saiu o 

concurso, né? Eu tava trabalhando, eu disse: ‘não, eu vou 
fazer!’ Foi o primeiro concurso que eu fiz, aí eu comecei a 
estudar e foi assim, o aspecto da segurança, que era uma 
empresa sólida, né? Assim, tinha um nome, e tudo, né? 
Tinha até um certo status, né? Tu trabalhar no Banco, que 
tem até hoje ...” 

 
E5 - “É que eu morava no interior, como eu te disse, 

pra estudar, tinha que ir pra cidade (...) aí eu queria um 
emprego e tinha colegas de aula que trabalhavam no 
BANRISUL e ia haver um concurso pra mulher, que até aí 
era só homem que trabalhava lá. Aí eu pedi pra ele que eu 
queria muito o emprego que eu considerava bom. Em cidade 
do interior era ótimo, excelente, né? Dos melhores (...) era 
uma instituição grande, que dava uma certa segurança.” 

 

16. O salário é razoável: o Banco que sustenta 
 

O salário é motivo de atração e de fixação ao Banco. É considerado como bom, 

ou pelo menos como razoável, pela maioria dos respondentes. Não foi fator 

determinante da adesão ao Plano em nenhum dos casos. 

 

E20 - “... acabei assumindo porque na época, pra mim, 
a diferenciação salarial foi muito grande. Prum cara que não 
recebia nada, com pouca idade, tu acaba pegando o salário 
bancário, tinha “n” vantagens, tem saúde, tinha ... pô! Para 
22 anos, na sociedade que tão, eu tava muito bem, 
entende? Morava com os pais, na época. Tava bem, 
entende?” 

 
E15 - “Em relação ao mercado de trabalho, eu tinha 

consciência que eu tava com um ... um ... salário bom, pra 
quem não tem curso superior, sabia? Eu tinha 20 anos lá 
dentro. Até poderia ser mais, né? Mas, dentro, dentro da 
realidade, eu acho que era um bom salário.” 
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E14 - “Dentro da atual conjuntura sócio-econômica em 
que se encontra o país, nós ahn ... funcionários ahn ... da 
instituição, não estamos tão mal assim.” 

 
17. Mercado de trabalho difícil: o Banco que protege 

 
Esta categoria demonstra que aqueles que não aderiram ao PDV tinham, de 

certa forma, consciência de que o mercado de recursos humanos está em fase de 

oferta. Muitos percebiam que não tinham as qualificações necessárias para 

concorrer com igualdade de condições com aqueles que já estavam na iniciativa 

privada. Alguns optantes comprovaram pessoalmente seu despreparo ao verem 

seus currículos repetidamente recusados. 

 
E15 - “Ah, é ... tu vai ver, tu não tá preparada pro 

mercado de trabalho, né? Eu, por exemplo, eu não investi 
mais nada em mim. Como pessoa, como profissional, 
porque eu sempre pensei que fosse me aposentar no Banco. 
Então, tomei aquela decisão assim e eu tenho que ir a luta, 
buscar ... buscar trabalho! E ... nem por muito pouco 
apareceu, sabe? Não sei se a ... a concorrência é muito 
grande e eu tava completamente mal preparada pra ... pra o 
mercado de trabalho, recuando.” 

 
E8 - “... em função da posição que eu tava dentro da 

empresa, que um nível gerencial, então, já era uma posição 
mais elevada, algo que também não era tão fácil de se 
conseguir aí fora no mercado, em qualquer outra empresa. 
Ou então, ou tu partia prum negócio próprio, teu, ou ficava 
lá, porque arriscar fora, em outra empresa, seria difícil 
conseguir em função da situação. “ 

 
E2 - “Como é que eu ia lidar, concorrer com esse povo 

todo aí fora? A idade eu não tinha tanto na época ...  Mas, 
mais a questão da concorrência, correr atrás disso aí, acho 
que isso custaria muito.” 

 

18. A família no Banco 
 

Poder-se-ia dizer que praticamente toda a amostra possui parentes bancários. 

Pais, irmãos, cônjuges, outros. Diversos casais se conheceram dentro do Banco. 

Mesmo os que não tem parentes bancários, tem parentes funcionários públicos e de 
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instituições que também abrigam famílias inteiras, como o Brigada Militar e o 

BANCO DO BRASIL, por exemplo. 

 

E19 - “Áh! Esse negócio de ser bancário, ele meio 
que... é dado pelo meio da gente, né? Pai bancário, mãe 
bancária. Tipo de coisa assim (...) Tenho uma irmã ... ahn ... 
uma irmã  e irmão que foram bancários”. 

 
E13 - “Nos conhecemos no Banco (risos) como quase 

todos que tu deve ter entrevistado, né? Nos conhecemos no 
Banco. E dizem que o DMAE aqui também. É assim, né? 
Que tem famílias inteiras aqui dentro (risos) que coisa né! 
Esses lugares onde as pessoas permanecem né? Bom, a 
gente fica mais de cinqüenta por cento do ... do tempo de 
vida dentro do local de trabalho, né? E aí ...” (sobre o local 
onde conheceu o marido) 

 
E2 - “Eu tenho duas irmãs, que trabalham no Banco. 

Meu pai já morreu, no ano que eu entrei no Banco. Vai fazer 
15 anos. E meu pai trabalhava no setor público e daí que eu 
copiei isso dele, de segurança no trabalho. Ele que me 
passou isso, né? Acho que eu que peguei mais. Os guris ... 
eu que entrei primeiro no Banco. Depois, os guris fizeram 
concurso e entraram também, né?” [sobre os irmãos] 

 
19. O Banco é a família 

 
Há muito o Banco perdeu a posição de simples empregador na mente dos 

bancários. O Banco adquiriu vida própria, transformando-se em depositário de 

afetos, sonhos e decepções, como espaço de gratificação social, de convívio 

amistoso e de abrigo. Em suma, a categoria aponta para um posicionamento do 

Banco como uma segunda família dos respondentes. 

 
E17 - “O ambiente era bom, de trabalho, acho que 

ninguém pode se queixar do ambiente do Banco. É bom, o 
trabalho é bom, é saudável, limpo, limpo, é ... tu lida com o 
público, né? É ... conhece pessoas boas, é ... a satisfação 
dos colegas no dia a dia, vira uma família. Que é anos 
trabalhando. As vezes a gente trabalha com ... 5-6 anos com 
uma pessoa, então com aquele o convívio fica grande.”   
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E7 - “Olha, em termos financeiros, estou bem 
insatisfeita, sabe? Por que  o pessoal diz que esses dias 
andava um boato no Banco que iam fazer PDV e ... e ... que 
o pessoal tá muito desgastado; tão muito apavorados com a 
mudança do governo, muito radical dentro do Banco, né? 
‘Olha! A única coisa que quem tá fora pode dizer: o Banco, 
tem aquilo que eu te falei, ele te dá uma segurança 
conveniente, tá? Ele é um pai pra ti, né? Em termos de 
segurança financeira, tu tem tudo que tu precisa, fora tu não 
tem ninguém que te ajude. “ 

 
E5 - “Antigamente, quem seria demitido do Banco, só 

quem roubasse, o mais, a gente trabalhando direitinho ficava 
mais tranqüilo, não tinha aquela angústia de ser demitido e o 
que ... e a convivência com colegas, porque a gente faz uma 
família, né? Eu fiquei vinte e tantos anos né? É uma família 
... faz amigos, passa mais tempo lá do que em casa.” 

 
20. Os pais que abandonam 

 
O “pai e a mãe” Banco, que sempre acolheram, nutriram e super-protegeram, 

gerando filhos receosos de enfrentar o ambiente externo hostil, agora os rejeitam e 

os empurram para o “lado de fora” sem nenhuma orientação. Cada um tem de se 

virar como pode porque, de súbito, os pais os abandonaram à própria sorte. Apenas 

com uma “mesada” inicial: a indenização do PDV. A partir daí, os filhos pródigos 

estão proscritos, proibidos para sempre, por força de lei, de retornar à casa paterna. 

 
E18 - “... eles tinham que tirar o pessoal fora e não 

deram preparo. E podiam, podiam ter gastado um pouco 
mais e ter dado um pouco mais preparo. Né? Eu tenho 
colegas que tão pagando dívidas horrorosas até hoje, assim, 
bom, as famílias foram assim ao caos.” 

 
E11 - “Não, eles não ... eles não ... barreira não 

impuseram nenhuma. Até eu acho que eles trataram o ... 
quem ... quem optou pela saída, né? Acho que trataram até, 
assim, muito friamente, entendeu, né? (...) que eles foram ... 
bem ... técnicos nessa idéia de ... mandar o pessoal embora, 
né? Porque eles tratavam mais o pessoal como um número, 
não trataram o lado humano, não procuraram ver a 
capacidade do pessoal que tava saindo e ... e ... isso 
ocasionou uma ... em termos profissionais, né? Uma piora 
no serviço, né?”   
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E7 - “O Banco sabia que a situação financeira ia piorar, 

porque o governo sabia do comportamento futuro da 
economia, mas não disse aos funcionários. Os que abriram 
negócios desconheciam esse fator econômico e se iludiram 
achando que teriam uma possibilidade melhor de trabalho!” 

 
21. A honestidade e os valores humanos em primeiro lugar 

 

Esta categoria expressa os valores em comum entre a amostra analisada. 

Predominam a honestidade e a retidão de caráter. Não fosse assim, não 

sobreviveriam numa atividade em que o acesso a grandes somas de dinheiro alheio 

é diária. 

 

E12 - “Decência, que é coisa rara que anda por aí, 
honestidade, que é outra coisa raríssima que anda por aí. E 
... sei lá, assim, ser bem objetivo nas coisas, não é? 
Objetividade é 50% de qualquer coisa. Ficar enrolando, 
enrolando, enrolando é coisa pra César Busatto, não leva a 
nada (risos).” 

 
E11 - “... uma coisa que eu admiro muito no meu pai, e 

eu acho que ele transmitiu isso, é o caráter, sabe? E tu ... e 
ele sempre foi muito rígido com a gente, né? Mas o caráter 
dele era uma coisa assim ... inabalável, sabe?” 

 
E6 - “... eu me considero um sujeito honesto e ético e 

isso eu aprendi dentro de casa, isso eu aprendi com minha 
família, com meus pais, né? (...) eu acho que o ... respeito, o 
respeito às pessoas, o respeito às instituições, à hierarquia, 
né? Não é obediência mas é exatamente uma hierarquia, 
né? Ahn ... e ... e ... a ética, isso veio de casa.” 

 
22. A prioridade na criação dos filhos 

 

De novo a família. Provenientes de famílias humildes, os respondentes 

conseguiram galgar uma posição sócio-econômica mais confortável em função do 

seu ingresso no Banco. Agora não querem que os filhos passem pelas mesmas 

provações que passaram. Querem cumprir com os filhos a função que o Banco 
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cumpriu para com eles: a de garantir um nível mínimo de conforto e segurança para 

a vida adulta. 

 

E20 - “Um grande plano para o futuro é conseguir criar 
bem meu filho, entende? Seria um grande plano se eu 
conseguir dar para ele o mínimo de educação que eu tive, 
né? E as mesmas condições em que meus pais me 
deixaram. Entende? Ou seja, tinha uma estrutura, que tu 
consiga levar a vida dele. Seria um grande plano para o 
futuro.” 

 
E17 - “... no caso ... seria mais agora em torno dos 

meus filhos, né?  Eles tão breve pra se formar, dá ... fazer 
uma ... fornecer pra eles uma estrutura que eles comecem 
bem, entendeu?” 

 
E9 -  “Meu objetivo daqui pra frente é ver meus filhos 

bem, ver ela bem, ahn ... minha segunda companheira e ... 
dentro do possível viajar um pouco mais.” 

 

23. Lá fora 
 

A categoria aqui descrita reflete com clareza a existência de dois mundos 

distintos: aqui dentro, no Banco, e lá fora, em qualquer lugar que não seja o Banco. 

Aqui dentro é penoso e difícil, mas seguro e garantido. Lá fora é perigoso e não se 

sabe o que pode acontecer. É preciso de muita coragem para ir lá para fora.  

 

E6 - “... as pessoas que estão no Banco foram muito 
curiosas para saber é como é que iam as coisas ... ahn ... e 
eu sempre digo que existe vida fora do BANRISUL; existe 
muita vida fora do BANRISUL, porque eu vejo muito  as 
pessoas muito bitoladas, né?” 

 
E4 - “... porque nem todo o mundo é bancário do 

BANRISUL, todo mundo vive, então não sou eu que tenho 
que me bitolar lá dentro, foi isso que eu pensei. O mundo 
gira fora do BANRISUL.” 

 
E1 - “... sou bancário, eu não sei fazer nada fora do 

Banco, não dá para aprender, tem que ter segurança na 
decisão”. 
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24. Falta de autoconfiança 
 
A categoria “falta de autoconfiança” demonstra o receio de ter de desempenhar 

um papel mais exigente e não ser bem sucedido. Em alguns casos, baseia-se na 

percepção de uma realidade, como é o caso dos respondentes que não concluíram 

o curso superior e sabem das exigências do mercado de trabalho quanto ao grau 

mínimo de escolaridade para a maioria das vagas em aberto. Em outros casos, no 

entanto, baseia-se na percepção de si mesmos como seres pouco capazes, 

“travados”, destreinados, porque o Banco nunca lhes exigiu, nem sequer lhes 

permitiu, um desempenho melhor.  

 

E19 - “Claro que saíram os que tinham mais 
segurança, os que tinham maior aptidão, e ficou as pessoas 
que tinham menos aptidão, né? Que tinham mais, de 
repente, que tinham, queriam mais estabilidade, filhos e 
coisa.” (não-optante) 

 
E13 - “... quando tu pensa em sair dum lugar aonde tu 

tem um ... um trabalho estável, um salário certo no fim do 
mês, a gente sempre se pergunta isso assim, como é que 
vai ser quando tu saires daqui e aí imediatamente vem o 
questionamento sobre, bom, e eu tenho capacidade pra isso, 
né?” 

 
E16 - “Porque quem tem capacidade é que vai procurar 

sair, né? Eu acho que quem não tem muita capacidade é 
que tem mais, mais receio em sair. Eu acho que eles 
perderam muito, muitos bons profissionais com esse PIAV 
que houve lá.” 

 
25. Só se dá bem quem já tem negócio ou sai aposentado 

 
Assim, como resultado das categorias anteriores, só obtém sucesso com a 

saída do Banco quem não era “100%” bancário, ou seja, quem já desenvolvia outro 

trabalho em paralelo. Ou ainda, se deram bem aqueles que não precisaram mais ser 

coisa alguma no mercado de trabalho, ou seja, os aposentados. Bancário “100% 

bancário” não se dá bem lá fora. 
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E15 - “É, porque bancário não é profissão e tu só fica 
sabendo depois que tu sai, né? (...) porque tu ser bancário, 
não te abre pra outro banco. Pelo contrário. Ahn ... eu fui 
assim, óh, em vários bancos e ... até ... ahn ... tipo assim, 
barrarem por tu ter sido de outro banco, porque acham que 
daí tu já leva vícios daquela empresa que tu tá, sabe? Acho 
que o pessoal até prefere que ... prefere uma pessoa 
inexperiente pra moldar da forma que eles querem.”  

 
E9 - “Saudade que eu poderia sentir do Banco, 

desacertos de não ter mais aquela obrigação, de não ter 
mais aqueles desafios, não ter mais ... enfim! De ficar um 
pouco solto no ar, embora tivesse outra atividade. (...) Eu 
sempre tive mais de dois empregos. Fiquei 26 anos como 
professor.” [sobre os temores em aderir ao PDV] 

 
E5 - “Mas satisfeita, feliz da vida, fazendo as coisas 

que eu queria, e o importante é que eu tinha o meu salário, 
né? Que me garantia fazer isso. (...) Agradeço a Deus 
quando eu me lembro que eu saí inteira ainda, sabe, com 
cabeça boa.” [aposentada] 

 

26. Um novo olhar sobre o Banco  
 
A categoria demonstra que “ruim com ele, pior sem ele”. Com um 

distanciamento crítico e a partir do enfrentamento das dificuldades do mercado, é 

possível ver com outros olhos as vicissitudes do Banco. Foi o caso de alguns dos 

respondentes.  

 
E13 - “... pelo menos eu era estável, não me 

estressava, enfim, né? Me estressava com as coisas do 
cotidiano, mas aquele estresse básico, assim, que a gente 
quando sai depois a gente se dá conta que aquele estresse 
básico é ... é ... é bem banal mesmo, que lá fora as coisas te 
estressam muito mais do que nesse tipo de local, né? Que 
quando tu tá lá dentro tu não tem muito a percepção de 
como é realmente o mercado lá fora.” 

 
E10 - “... claro que agora eu vou encarar de uma outra 

maneira, que o que a gente passa no Banco pelo menos 
serve pra isso, né, pra ti ver que nem tudo assim é ... ahn ... 
a gente pode mudar né? E se tu, se tu tem um emprego 
assim que te dá uma renda boa, que tu possa manter 
realmente um certo padrão de vida assim, eu acho que tu 
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tem que aceitar mais algumas coisas assim. Ah ... até um 
determinado ponto que não te prejudique emocionalmente, 
que não vá te deixar, né? Estressada ...” 

 

27. Os arrependimentos e dificuldades 
 
A categoria aponta que as dificuldades são inúmeras para os que não estavam 

acostumados a ter de enfrentar o mercado de trabalho ou os desafios da atividade 

empresarial. Num momento em que o mercado encontra-se em plena recessão, 

esses profissionais lançam-se a empreendimentos diversos, poucos com resultados 

financeiros positivos.  

 
E17 - “No momento, agora, tá empatando só. Não tá 

dando lucro por causa que tá uma ... não sei o que houve 
com o pessoal aí, ninguém tem dinheiro. É ... mas é ... geral. 
Não sei, eu tô apavorado, assim, em termos de trabalho, né? 
Não aparece! Quando aparece é aquele ... 2-3 vezes, e se 
não fizer, não trabalha.” 

 
E15 - “Foi uma coisa, assim, meio de imediato, né? Eu 

não parei pra pensar. Aí ... até que me arrependi depois, 
mas aí já era tarde. No dia, no dia que eu optei, eu me 
arrependi. Aí, eu quis desistir, mas eu tava com problema 
com a moradia. Eu tinha que largar o apartamento que eu 
morava anteriormente e ... daí eu cheguei  na minha mesa, 
assim, fui lá desistir, quando eu cheguei na minha mesa, de 
volta, disse: ‘deixa o papel assinado como tá e toca pra 
frente!’ Aí, na hora só tive consciência, assim, que eu botei 
os pés no chão, lá, que eu tava saindo do Banco quando eu 
entreguei o crachá de identificação pra eles. Aí que eu tomei 
consciência, né? Que eu tava saindo do Banco ... 20 anos 
de vínculo, né? Então, a gente fica com ... é uma perda, né? 
Tremenda!” 

 
E8 - “... digamos assim, ó, dificuldade ... maior ... foram 

maiores dificuldades do que facilidades, em função até do ... 
eu desconhecer o mercado, tá? Eu não ter experiência de 
negócio próprio, tá? Então foram inúmeras as dificuldades e 
as dificuldades permanecem até hoje. Sempre foram 
maiores que as facilidades. Até porque, pra ti ter uma 
empresa nesse país, é difícil. É difícil porque é um monte de 
gente te sugando. É impostos, é ... ahn ... ahn ... polícia, é ... 
ladrão, é ... é ... sistemas de controle que estabelecem a 
qualquer momento e tu tem que contribuir ... É ... é muito 
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difícil, entendeu? Ahn ... digamos assim que hoje, se eu 
fizesse uma comparação entre o que eu estaria ganhando 
no banco, com certeza no banco estaria ganhando 
muuuuuuito mais do que estou ganhando aqui. “ 

 

28. A motivação pelo lucro, autonomia e crescimento ilimitado 
 
A última categoria inicial descreve as motivações dos que abriram seus 

próprios negócios e dos que nele pretendem permanecer, a despeito das 

dificuldades. 

 
E12 - “Tu sendo dono de um negócio, tu vai crescer 

quanto teu negócio ... ahn ... crescer. Tu sendo empregado 
de um outro negócio, não. Tu vai ser ... tu vai chegar num 
teto máximo em qualquer empresa e tu vai ficar ali pro resto 
da vida. Como eu não tenho curso superior, jamais seria, sei 
lá, diretor da Gerdau, essa coisarada toda que ganharia 
mais. Então não vale a pena. Um nível de gerência não vale 
a pena, em absoluto, de jeito nenhum.” 

 
E4 - “... eu sempre quis trabalhar por mim, não 

depender de ninguém e nem fazer com que ninguém 
dependesse de  mim (...) aí como a gente tem horário que é 
a gente que faz, as metas é a gente que coloca, eu trabalho 
do jeito que eu quero, quando eu não quiser, não trabalho, 
sabe, então, assim, encaixou mais ...” 

 
E8 - “Até porque meu pai, ele sempre ... foi sempre 

conservador e ... e ... ele se preocupa mais com a 
estabilidade do que com qualquer outra coisa. Então quando 
eu falei pra ele que ia sair do Banco, desabou, né? Mas eu 
acredito no meu projeto. Se eu não acreditar no meu projeto 
...” 

 
7.1.2 Categorias Intermediárias 
 

As 28 categorias iniciais foram agrupadas em 09 categorias intermediárias, de 

acordo com seus elementos comuns. 
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PROCESSO DE DERIVAÇÃO DAS CATEGORIAS INTERMEDIÁRIAS:  
I. FATORES DE INSATISFAÇÃO COM A ATIVIDADE NO BANCO 

Categorias iniciais Idéias-Chave Categoria Intermediária 
1. Critérios políticos para 

ascensão na carreira 
 
 
 
 
2. Os “puxa-sacos” 
 
 
 
 
 
 
3. Trabalho repetitivo, 

monótono e 
“emburrecedor” 

 
 
 
 
4. Trabalho que adoece, 

envelhece, é perigoso  
 
 
 
 
 
 
5. Falta de perspectivas, 

de reconhecimento e de 
oportunidades de 
desenvolver potencial 

- Não é possível ascender 
na carreira por 
merecimento ou esforço. 
É necessário ser 
“apadrinhado”.  

 
- Os “puxa-saco” obtêm 

sucesso com maior 
facilidade porque 
conseguem aproximar-se 
dos que tem poder 
decisório. 

 
- O trabalho bancário 

segue o modelo 
taylorista, não 
propiciando satisfação e 
desenvolvimento das 
potencialidades. 

 
- O trabalho é associado 

inconscientemente com a 
morte física e psíquica, 
característica das 
atividades com 
organização taylorista do 
trabalho. 

 
- Nenhum esforço será 

reconhecido, as 
capacidades e os 
talentos não serão 
desenvolvidos, não há 
um futuro melhor pela 
frente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Fatores de insatisfação 
com a atividade no Banco 
 

 
Quadro 4: Fatores de insatisfação com a atividade no Banco 
Fonte: elaboração da autora 

 
E1 - “E o que eu menos gosto é o oposto, claro. São os 

puxa-sacos, são as pessoas que não são sérias, que 
buscam só vantagens, que tem medo de arriscar dentro do 
seu cargo, arriscar a perder o cargo, e acabam prejudicando 
sua carreira. Aqueles que pensam: ‘É bom para o Banco 
mas não é bom para mim”. 
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E18 - “... uma rotina assim ó: massificante! Que tem o 
trabalho, sabe? Do Banco. Uma época eu fui Caixa também, 
eu fiquei... estressei tudo que eu tinha direito, deu, sabe?” 

 
E13 - “... eu tranquei a faculdade por um ano e meio 

porque não conseguia negociar sair do Caixa. O Banco era 
uma empresa que não ... ahn ... tinha nenhum tipo de ... de 
... ahn ... trabalho ou enfim, nenhum pensamento, assim, de 
poder investir nos seus funcionários em termos educativos. 
Então assim, no dia que eu fui falar com o gerente de 
Recursos Humanos, ele me disse que ‘bom, se eu não 
quisesse, tinha assim uma fila enorme à espera querendo 
entrar e que eu ... se eu não tivesse achando bom que eu 
poderia me demitir.” 

 

Esta categoria expressa os diversos fatores de insatisfação dos bancários com 

a sua atividade e com a instituição.  

 

Sabe-se que os critérios políticos para ascensão funcional não são exclusivos 

do BANRISUL, mas característicos da maior parte, senão de todas, as empresas 

públicas. A consciência dessa realidade faz com que se procure expedientes ou 

caminhos alternativos para a consecução dos objetivos individuais de melhor 

remuneração, status ou trabalho mais gratificante. “O puxa-saquismo” seria um 

desses expedientes, condenado pela maioria dos entrevistados.  

 

Aliado aos critérios políticos, que impedem um reconhecimento formal através 

da promoção, temos a falta de reconhecimento informal do bom desempenho do 

servidor. Segundo os depoentes, chefias despreparadas e despreocupadas com o 

desenvolvimento de suas equipes não são raras no ambiente bancário. Falta de 

estímulo à aquisição de conhecimentos, bloqueios à iniciativa e à criatividade e 

decisões arbitrárias são parte desse quadro. 

 

O trabalho em si também é fonte de insatisfação. Visto como repetitivo, 

monótono e “emburrecedor”, perigoso e exaustivo, não permite o desenvolvimento 

dos talentos de cada servidor, nem a expressão de suas individualidades. A 

organização taylorista do trabalho provoca sentimentos de menos-valia, de 



 206

incapacidade profissional e de não ser merecedor de melhores oportunidades no 

mercado formal ou no empreendedorismo.  

 

Resultado de todos esses fatores está o desencanto, o “beco sem saída”, a 

descrença numa melhora e a sensação expressa por vários respondentes, de que 

“não agüentavam mais”.  

 

Note-se que os fatores de insatisfação fogem completamente ao alcance do 

sujeito, que se vê impotente diante da situação laboral e passa por uma montanha-

russa de sentimentos, tão bem expressa por um dos respondentes: da vontade de 

mudar, à raiva por não poder fazê-lo, ao sentimento de desânimo e impotência e, 

finalmente, à saída através do PDV ou à conformidade com as pequenas mudanças 

que ainda possam ser tentadas. 

 
II. RAZÕES PARA ENTRAR E PARA SAIR DO BANCO 

Categorias iniciais Idéias-Chave Categoria Intermediária 
6. Ter de sair do banco: a 

falta de opções 
 
 
 
 
 
7. “Agora ou nunca”: é 

preciso sair logo 
 
 
 
 
 
 
8. “Passando uma chuva” 

- Não sair do Banco por 
livre e espontânea 
vontade, mas numa 
tentativa de solucionar 
problemas externos 
desfavoráveis. 

 
- Dentro da lógica que a 

saída não é uma decisão 
tomada sem 
ambivalência, é preciso 
que seja tomada de 
forma imediata e 
irreversível. 

 
– O ingresso na carreira 

bancária era visto como 
uma situação 
conveniente porém 
temporária, uma espécie 
de “ponte” para o 
atingimento dos 
“verdadeiros” objetivos 
do sujeito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
II. Razões para entrar e 
para sair do Banco 

 
Quadro 5: Razões para entrar e para sair do Banco 
Fonte: elaboração da autora 
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E20 - “Tem o pessoal que saiu porque não agüentava 
mais o sistema do Banco; tem outros que saíram porque já 
tinham outra atividade; outros porque se formaram; e outros 
pelo dinheiro, entende?” 

 
E10 - “... e começou a ficar difícil assim a situação pra 

pagar aluguel, pra manter as contas, aí nós íamos morar 
com a ... mandar fazer a casa né? E ele ... nós íamos morar 
com eles lá em baixo, começou a ficar muito ruim pra morar 
depois que tu volta pra casa, né? É difícil. E  aí nós 
queríamos fazer uma casa aqui em cima e aí, seria a única 
maneira, saindo do Banco né?” 

 
E18 - “E pra mim na caso eu acho que foi bom porque 

se não tivesse o incentivo eu não teria saída, né? Eu teria 
continuado e tava ruim (...) os últimos anos no Banco eu 
tava na madrugada, trabalhando pra poder conciliar com as 
crianças. (...) E na época, quando eu era bem guria, que eu 
entrei pro Banco, lá foi mais assim visando a necessidade 
pra cursar a faculdade, sabe, e aí como surgiram muitas 
coisas eu fui ficando, eu fui ficando, mas eu achava que eu 
tinha que mudar isso (...) Era hora de sair ... era! Era hora, 
sim, não dava mais!” 

 

O Banco é uma circunstância, não uma opção. Nem no ingresso, nem na 

saída. Ingressa-se no Banco porque é mais fácil, mais acessível, mais conveniente. 

Não é questionado o trabalho a ser feito, as condições em que se insere esse 

trabalho, as futuras gratificações e dificuldades, o que a carreira de bancário 

representa, se as habilidades individuais poderão ser aproveitadas. Da mesma 

forma, na saída, não há reflexão sobre a carreira fora do Banco, ou sobre possíveis 

ganhos em satisfação profissional. O que há é uma fuga de uma situação 

angustiante interna (trabalho burocrático) ou externa (dívidas, problemas com 

aluguel). Ao longo de 10 ou 20 anos de BANRISUL, a intencionalidade em relação 

às decisões de carreira pouco aparece. 
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III. FATORES DE SATISFAÇÃO E EXIGÊNCIAS DAS ATIVIDADES BANCÁRIAS 

Categorias iniciais Idéias-Chave Categoria Intermediária 
9. A satisfação em lidar 

com o público 
 
 
 
 
 
 
10. A satisfação em lidar 

com pessoas 
 
 
 
 
 
 
 
11. As habilidades exigidas 

pelo cargo 
 
 
 
12. Os talentos e 

motivações básicos 

- A satisfação que o 
bancário não encontra no 
serviço burocrático, é 
compensada pelo cliente 
e pelo atendimento 
adequado de suas 
necessidades 

 
- O relacionamento afetivo 

com os colegas, as 
chefias e demais 
contatos que se 
estabelecem no dia a dia 
do bancário compensam 
as demais insatisfações. 

 
- A exigência é muito mais 

afetiva (comportamental) 
do que cognitiva 

 
- Não há clareza, em 

muitos casos, quanto aos 
próprios talentos. Há 
uma idéia de habilidades 
“não práticas”, que se 
assemelham mais a 
hobbies do que a 
talentos profissionais. 

 

 
 
 
 
III. Fatores de satisfação e 
exigências das atividades 
bancárias 

 
Quadro 6: Fatores de satisfação e exigências das atividades bancárias 
Fonte: elaboração da autora 

 
E4 - “O que eu senti falta do Banco (...) era aquele 

convívio social, né? Porque era muita gente que circulava a 
nível de cliente , a nível de funcionário, as festas que a gente 
tinha, né? A hora do cafezinho, sabe? 

 
E10 - “... eu admiro até as pessoas que conseguem 

ficar lá, que tem, eu gostaria de ter tido na época mais 
sangue frio pra agüentar algumas coisas lá, né? (...) Tu tem 
que ter um sangue-frio, assim, sangue de barata pra 
agüentar algumas coisas. Só.” 
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E18 - “... eu tava fazendo assim massoterapia e fazia 
massagem (...) eu sempre gostei de cultivo de ervas (...) eu 
gosto de trabalhar com a parte artística (...) Eu gosto de 
fazer tear e tem a ... a ... parte da pintura que eu faço curso 
de pintura ...” 

 
Interessante notar que as exigências do cargo estão na linha da Inteligência 

Emocional de Daniel Goleman: capacidade de tolerar frustrações, empatia, 

capacidade de lidar com pessoas nos mais diversos estados de espírito e conseguir 

acalmá-las sempre que necessário. Como não lembrar do episódio, descrito por 

Goleman como paradigmático da Inteligência Emocional, quando um homem acalma 

um sujeito agressivo e aparentemente perigoso dentro de um trem? A ação não 

transporta o leitor para a situação do bancário acalmando o cliente que teve a sua 

poupança retida pelo Plano Collor, descrita por um dos depoentes? Estamos 

falando, então, da inteligência interpessoal de Howard Gardner, que apresenta 

conceito semelhante. Essa inteligência, está longe do conceito clássico de 

inteligência, predominantemente lógica-matemática. Sob esse prisma, os bancários 

sofrem baixíssimo nível de exigência, uma vez que basta “ter dois neurônios” para 

fazer o serviço bancário. Pouco exigidos intelectualmente (no sentido clássico da 

palavra, e com as devidas desculpas a Goleman e Gardner), os bancários 

encontram satisfação naquilo que os desafia: o relacionamento com o público, 

confirmando a relação entre satisfação e desafio proposta por Cszikszentmihalyi.  

 

Mas quais seriam os talentos e demais inteligências do bancário? Talvez nem 

eles saibam. Seus objetivos profissionais muitas vezes são descritos como sonhos, 

de realizar-se em atividades desvalorizadas profissionalmente em nossa sociedade, 

no sentido de não darem retorno financeiro compatível com o sustento de uma 

pessoa ou família: massoterapia, ervas, artes etc. 
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IV. O BANCO QUE É “PAI” E “MÃE” 

Categorias iniciais Idéias-Chave Categoria Intermediária 
13. A única carreira possível 

ou de fácil acesso: o 
Banco que acolhe 

 
 
 
 
 
 
14. A estabilidade: o Banco 

que mantém 
 
 
 
 
 
15. A imagem da empresa 

boa e sólida: o Banco 
que garante 

 
 
 
 
 
16. O salário é razoável: o 

Banco que sustenta 
 
 
 
 
 
 
17. Mercado de trabalho 

difícil: o Banco que 
protege 

- Ingressa-se no Banco 
pela facilidade de acesso 
e pela não existência de 
um concurso exigente. O 
Banco acolhe os 
desorientados e os 
necessitados sem exigir 
muito em troca. 

 
- Num cenário turbulento, 

o Banco assegura o 
futuro. A casa e a comida 
não irão faltar. O Banco 
resguarda das 
intempéries. 

 
- A solidez do Banco 

assegura que o emprego 
é para sempre. A 
instituição sempre 
existirá, resguardada das 
mudanças que 
acontecem “lá fora”. 

 
- Para quem vem de uma 

família humilde, poder 
manter um padrão de 
vida razoável é algo 
extremamente desejável: 
a pobreza é conhecida e, 
portanto, temida. 

 
- “Lá fora” as coisas estão 

difíceis. Não há emprego, 
as exigências são 
muitas. O Banco protege 
do enfrentamento com o 
mercado de trabalho 
cada vez mais 
concorrido. 

 
 
 
 
 
 
IV. O Banco que é “pai” e 
“mãe” 

 
Quadro 7: O Banco que é “pai” e “mãe” 
Fonte: elaboração da autora 

 

E2 - “Entrei com 19 anos e eu estava no 2º grau. E eu 
moro ali no Partenon. (...) Aí estavam construindo um prédio 
e aí eu olhei e disse: bah! Para que que é? E aí tinha uma 
placa: Aqui uma agência do BANRISUL. E eu disse para o 
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meu pai que eu ia trabalhar ali, trabalhar ali, e eu olhava do 
Colégio a construção e dito e feito: Fiz o concurso, passei e 
fui trabalhar naquela agência. Legal, né? E aí segui o tempo 
todo dentro do Banco.” 

 
E3 - “Às vezes eu chego aqui de manhã cedo, 7 horas 

da manhã e saio de noite. Tenho pouco tempo para ficar em 
casa, porque é muito serviço, mas eu gosto ...  O salário 
está bom também.” 

 
E15 – Eu calculo que eu tenha mandado mais... mais 

de quinhentos currículos! E retorno: um me devolveu 
dizendo que não ...” 

 

O Banco é mais do que uma realidade objetiva, um espaço onde o trabalho é 

trocado por um salário. Passa a ter para os sujeitos uma dimensão parental, uma 

relação de troca que os pais tem com os filhos. Os primeiros protegem, acolhem 

incondicionalmente e sustentam. Os segundos procuram ser “bons garotos” e aceitar 

as demais condições que lhe são impostas. É natural que não seja um ambiente 

propício para o crescimento psíquico, pelo excesso de proteção e a escassez de 

exigências. Há consciência, por parte de muitos dos bancários, dessa condição de 

imaturidade profissional, traduzida pelo despreparo em enfrentar o mercado. Os 

sujeitos abandonaram os estudos, não concluíram o terceiro grau, não fizeram 

cursos adicionais, com raras exceções. Não era necessário. O Banco aceitava-os de 

qualquer forma. Agora o mercado de trabalho, mais exigente do que nunca, exige 

pré-requisitos nunca antes cogitados. Há a sensação psíquica de despreparo, ao 

mesmo tempo em que há um dado de realidade de efetiva defasagem profissional.  
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V. O BANCO COMO NEGÓCIO DE FAMÍLIA E COMO A PRÓPRIA FAMÍLIA 

Categorias iniciais Idéias-Chave Categoria Intermediária 
18. A família no Banco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. O Banco é a família 
 
 
 
 
20. Os pais que abandonam 

- A decisão de ingresso no 
Banco provém de um 
modelo familiar. Os 
bancários são filhos de 
bancários e muitas 
vezes, constituem novas 
famílias a partir da união 
com colegas bancários. 

 
- Os sentimentos, os laços 

e as trocas psíquicas vão 
muito além do 
profissional. 

 
- De súbito o “pai Banco” 

abandona os filhos à 
própria sorte: é o PDV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. O Banco como negócio 
de família e como a própria 
família 

 
Quadro 8: O Banco como negócio de família e como a própria família 
Fonte: elaboração da autora 

 

E20 - “Meu pai é do BANRISUL, entende? Meu pai foi 
gerente do banco e na época todo o mundo se inscreveu.” 

 
E2 - “Então, eu tenho mais que um laço profissional, eu 

tenho um sentimento maior pelo Banco e que aí te ajuda a 
superar certas coisas que tu passa dentro da empresa.” 

 
E12 - “Pra mim nunca me fizeram absolutamente nada. 

Não sei se pros outros ofereceram. Pra mim ninguém 
ofereceu nada e nem me mostrou que tinha alguma coisa.” 

 

A decisão de ser bancário é influenciada por modelos familiares. Pais, irmãos, 

tios, e outros são bancários e estimulam, seja pela palavra, seja pelo exemplo, a que 

se entre no Banco e que se permaneça por lá. Uma vez optando-se pelo 

“casamento” indissolúvel com o Banco, os laços são de família. Pode-se casar com 

colegas e iniciar novas gerações de bancários. No entanto, o PDV surge como o fim 

da união estável: os pais colocam uma boa quantia no bolso dos filhos e lhes dizem 

que é hora de seguirem sozinhos com suas vidas. Mas não há tempo suficiente para 

compensar o lapso de amadurecimento profissional que anos de proteção gerou. E o 
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Banco não se responsabiliza pela passagem ao novo mundo, assumindo, de 

inopino, uma postura “fria”, essencialmente “profissional”. 

 

VI. VALORES PESSOAIS E O TRABALHO DO BANCÁRIO 

Categorias iniciais Idéias-Chave Categoria Intermediária 
21. A honestidade e os 

valores humanos em 
primeiro lugar 

 
 
 
 
22. A prioridade na criação 

dos filhos 

- A família era humilde e 
apesar das dificuldades, 
sempre priorizou a 
honestidade e a retidão 
de caráter 

 
- A família é valorizada 

através da perpetuação 
de seus valores e 
escolhas, da adoção de 
seus modelos e da 
preocupação com o 
futuro dos filhos. 

 
 
 
 
 
 
VI. Valores pessoais e o 
trabalho do bancário 

 
Quadro 9: Valores pessoais e o trabalho do bancário 
Fonte: elaboração da autora 

 

E8 - “... pai e mãe direcionaram, deram as diretrizes em 
termos de honestidade, de ... de ... ahn ... trabalhador ... 
esse tipo de coisa, assim, basicamente  (...) Honestidade, 
persistência, ahn ... (pausa) principalmente honestidade e 
persistência. Esses são os principais.” 

 
E18 - “Dez anos antes sabe? Eu me sentiria sabe mais 

segura, né? Porque hoje eu digo assim, tem coisas que eu 
tenho que correr mas ... um pouco eu fico refazendo os 
cálculos o R. [filho] tá terminando a 8ª série, tem que fazer o 
2º ... vai fazer agora o ensino médio, quando ele concluir o 
ensino médio, se esse cara passa na UFRGS tudo bem, se 
não passa na UFRGS eu tenho que tá com a vida assim 
bem organizada pra pagar uma particular.” 

 

Os sujeitos da amostra foram educados dentro de um sistema de valores que 

priorizou a honestidade, o caráter, a responsabilidade, a estabilidade, a união da 

família. Para quem lida com grandes somas de dinheiro alheio, essas características 

são altamente desejáveis e permitem a fixação do indivíduo ao trabalho e à 

instituição, conferindo também uma sensação de orgulho aos “guardiões” de tão 
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elevadas quantias. O simples fato de trabalhar-se no Caixa de um Banco por tanto 

tempo atesta aos sujeitos, perante a sociedade, sua incorruptibilidade.  

 

VII. O RECEIO DO MERCADO DE TRABALHO 

Categorias iniciais Idéias-Chave Categoria Intermediária 
23. Lá fora 
 
 
 
 
 
 
24. Falta de autoconfiança 
 
 
 
 
25. Só se dá bem quem já 

tem negócio ou sai 
aposentado 

- O Banco é um mundo à 
parte, é um lar, um local 
protegido. Lá fora está o 
não-lar, o desconhecido, 
o inseguro. 

 
- O não exercício das 

capacidades leva ao 
sentimento de não mais 
possuí-las. 

 
- Os que atingem o 

sucesso fora do Banco já 
estavam, de certa forma, 
fora do Banco, 
desenvolvendo negócios 
em paralelo. 

 
 
 
 
 
 
 
VII. O receio do mercado de 
trabalho 

 
Quadro 10: O receio do mercado de trabalho 
Fonte: elaboração da autora 

 

E19 - “... eu ia logo em seguida eu ia ficar 
desempregado de novo. E eu não tinha nenhuma base de 
sustentação, né? Nem bens, e nem estudo, assim, né? Que 
pudesse me garantir fora.” 

 
E2 - “... a função em si ela restringe, né? O que que 

uma secretária pode opinar? Tem a função de assessor, 
mas isso aí nunca foi cogitado, ele nem tem. Já pensei nisso 
mas até onde? Mas ele não tem, o meu perfil profissional 
não me permite que eu chegue lá e pergunte pra ele, que vá 
lá sondar. Tem que se cuidar prá ti não te queimar.” 

 
E20 - “Eu também, na época, não tinha nenhuma 

perspectiva de fazer alguma coisa fora do BANRISUL, que 
por exemplo, dos meus colegas que deram certo no PDV, a 
maior parte que deu certo, é que já tinha alguma atividade 
paralela na época e já tocava bem. Quem foi partir pruma 
nova atividade depois, se deu mal.” 
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Após tantos anos de Banco, sem vivenciar o mercado de trabalho, o bancário 

se sente despreparado para  iniciar uma nova atividade, ao mesmo tempo em que 

questiona os mecanismos de sobrevivência de outras pessoas que estão “lá fora”. 

Há o desejo de experimentar um mundo diferente, mas uma insegurança quanto a 

sua capacidade de faze-lo. Há também uma reflexão acertada sobre as reais 

condições de concorrer num mercado cada vez mais competitivo. Quem não 

concluiu sequer uma faculdade, sabe que concorre com candidatos pós-graduados, 

com experiência em empresas privadas, com domínio de idiomas e ferramentas de 

informática. O bancário sabe que sua experiência de banco não se aplica a outras 

instituições e que nem mesmo é desejável em outras realidades, em outros bancos, 

onde todos querem “moldar” o funcionário à sua cultura e não desejam admitir 

funcionários “viciados”. Por isso, só se dá bem com o PDV quem não desvinculou-se 

do mundo lá fora (mantinha negócio paralelo) ou quem não precisa mais do mercado 

de trabalho (aposentados). 

 

VIII. UM BALANÇO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL 

Categorias iniciais Idéias-Chave Categoria Intermediária 
26. Um novo olhar sobre o 

Banco  
 
 
 
 
 
27. Os arrependimentos e 

dificuldades 

- O Banco era estressante, 
mas fora do Banco, a 
vida também não é fácil. 
Os que saem se dão 
conta disso. 

 
- Alguns se arrependeram 

de ter saído. Outros não 
se arrependeram mas 
lutam contra as 
dificuldades impostas por 
um mercado recessivo. 

 
 
 
 
 
 
 
VIII. Um balanço sobre a 
situação atual 

 
Quadro 11: Um balanço sobre a situação atual 
Fonte: elaboração da autora 

 

E13 - “É na verdade eu me dei conta que não era tão 
odiento assim, que as coisas não eram tão odiáveis que 
mais pareciam na época que eu tava lá dentro, né? Ahn ... 
as pessoas assim ... ahn ... muito assim a coisa de relação 
com as pessoas, né? A rotina, né? A ... acho que a rotina é 
uma coisa que é muito importante, sabe?” 
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E12 - “Principal dificuldade ... a carga de impostos, que 
é um absurdo. Facilidade não tem nenhuma nesse país. 
Coisa absurda, pra ti fazer um negócio dar certo, tu tem que 
se ralar  mesmo. Tu tem que pagar imposto pra Deus e todo 
mundo e não existe retorno nenhum do Governo, do Estado. 
O pior também é o juro. O juro é um absurdo, o juro de ... de 
... os Bancos captam a 0,5% e te emprestam a 12%. O 
nome disso é agiotagem. Então os dois principais ... 
dificuldades é essa: impostos e juros.” 

 

O mercado de trabalho está altamente recessivo. Ao desemprego conjuntural 

soma-se o desemprego estrutural. O poder aquisitivo da população é cada vez 

menor. A concentração de renda retira do mercado consumidor um número cada vez 

maior de brasileiros. Para se obter sucesso, é preciso mais que uma capacidade ou 

um nível de preparo mediano. As vagas no mercado formal, em sua maioria, estão 

destinadas aos chamados trabalhadores do conhecimento, com alto nível de 

capacitação. Os empreendedores enfrentam altas taxas de juros e uma carga 

tributária pesada. É um momento difícil para quem já está acostumado com o 

mercado de trabalho. O que dirá para os que saem de um emprego público rotineiro 

após 15 ou 20 anos. 

 

IX. MOTIVAÇÕES PARA A CARREIRA EMPRESARIAL 

Categorias iniciais Idéias-Chave Categoria Intermediária 
28. A motivação pelo lucro, 

autonomia e 
crescimento ilimitado 

– Faz parte do espírito 
empreendedor não se 
contentar com pouco. O 
objetivo de vida é ganhar 
mais, crescer mais, ter 
mais liberdade. 

 
IX. Motivações para a 
carreira empresarial 

 
Quadro 12: Motivações para a carreira empresarial 
Fonte: elaboração da autora 

 

E8 - “... a minha experiência profissional é como eu te 
disse, tava sempre limitada ao que os outros determinavam. 
A minha experiência profissional está determinada ao que eu 
determinar (risos) .... [sobre a satisfação com a atividade em 
si] ... Só financeiramente que não é (...) Ainda não, não me 
deu a satisfação que eu preciso. (...) Quando eu ... ahn ... 
começar a fazer o negócio crescer e ele se desenvolver, e 
ele tiver filial, isso vai. (...) Digamos que hoje, desse negócio 
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prum boteco, um armazenzinho, pra mim não tem muita 
diferença, entendeu? Agora, quando ele se tornar um 
complexo, talvez ... talvez ele me dê a satisfação que eu tô 
querendo.” 

 

Os que optaram pela carreira empresarial, mesmo não obtendo lucro, 

persistem em seus objetivos. São auto-confiantes e acreditam que não há limites 

para o crescimento do seu negócio e para o aumento da lucratividade. Também 

expressam um desejo de autonomia, de liberdade, de fazer as coisas ao seu modo, 

sem interferências. Por fim, mostram-se persistentes e não desanimam frente às 

dificuldades do mercado. 

 

7.1.3 Categorias finais: a discussão dos resultados à luz do referencial 

teórico 

 

A. O ANTI-FLOW E A FUGA DE UM ESTADO DE SOFRIMENTO NO TRABALHO 

Categorias iniciais Categorias Intermediárias Categorias Finais 
1. Critérios políticos para 

ascensão na carreira 
 
2.  Os “puxa-sacos” 
 
3. Trabalho repetitivo, 

monótono e 
“emburrecedor” 

 
4. Trabalho que adoece, 

envelhece, é perigoso  
 
5. Falta de perspectivas, de 

reconhecimento e de 
oportunidades de 
desenvolver potencial 

 
6. Ter de sair do banco: a 

falta de opções 
 
7. “Agora ou nunca”: é 

preciso sair logo 
 
8. “Passando uma chuva” 

 
 
 
I. Fatores de insatisfação 
com a atividade no Banco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Razões para entrar e para 
sair do Banco 

A. O anti-flow e a fuga de 
um estado de 
sofrimento no trabalho  

 
Síntese: O trabalho e as 
oportunidades de carreira 
no Banco não apresentam 
desafios e crescimento que 
permitam o flow. Ao 
contrário, inibem o 
desenvolvimento das 
capacidades e minam as 
motivações dos indivíduos e 
grupos. Tal situação gera 
um estado de sofrimento do 
qual se é impelido a fugir. 
Soma-se a isso que a 
entrada no Banco nunca 
contemplou a satisfação 
com a tarefa, mas uma 
oportunidade de obter-se 
estabilidade e salário 
adequado. 

 
Quadro 13: O anti-flow e a fuga de um estado de sofrimento no trabalho 
Fonte: elaboração da autora 
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Pode-se supor que os bancários encontram o flow não nas características 

intrínsecas da atividade bancária, mas no contato com as pessoas, conforme 

veremos na categoria a seguir. A necessidade de afiliação, nas palavras de 

McClelland (apud Hampton, 1983), ou as necessidades sociais de Maslow (Maslow, 

1954) são assim, plenamente atendidas. No entanto, Herzberg (1959) classifica o 

atendimento dessas necessidades como a presença de fatores higiênicos 

(relacionados ao ambiente), mas não motivacionais (relacionados à tarefa). 

Analisando o  paradigma Skinneriano, percebe-se que o ambiente não oferece 

reforços positivos aos comportamentos desejados, o que os levaria inevitavelmente 

à extinção. O que, então, motivaria os bancários a permanecer no Banco e trabalhar 

eficientemente? Razões ligadas ao desenvolvimento de uma identidade bancária e a 

identidade profissional desenvolvida ao longo dos anos explicam, em parte, a 

permanência, conforme veremos detalhadamente na categoria final “O Banco 

formando as identidades pessoal e profissional”.  

 

Do ponto de vista motivacional, busca-se explicação na teoria do Flow 

(Csikszentmihalyi, 1992): atinge o flow aquele que é capaz de encontrar desafio nas 

tarefas mais áridas. Maria Jandira Oliveira (1997) e Patrícia Regina Stumpf Paes 

Leme (2000), em suas dissertações de mestrado, já descreveram exaustivamente as 

agruras e falta de perspectivas dos servidores públicos, submetidos ao serviço 

burocrático e rotineiro, com características tayloristas de organização do trabalho. 

Costa (2000) também abordou as resistências e os mecanismos defensivos 

originados pelas estruturas burocráticas públicas. A consciência da falta de 

oportunidades de ascensão por méritos próprios, a sensação de estar 

“emburrecendo” pela não utilização das capacidades intelectivas, a revolta com os 

que tentam “se dar bem puxando o saco”, o estresse, a sensação de 

envelhecimento precoce e de adoecimento físico e mental, tudo isso corresponde às 

descrições de Dejours (1988) sobre a psicopatologia no trabalho e expressa a dura 

realidade de toda uma categoria profissional. Para suportar-se dificuldades de tal 

vulto, é preciso imaginar-se livre delas (logo, logo eu saio daqui, só preciso terminar 

de pagar minha faculdade) ou admitir que a agonia do serviço burocrático é mais 
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forte do que o medo de lançar-se ao mercado de trabalho. É preciso decidir logo, 

antes que essa balança penda para o outro lado e o medo supere a agonia, 

eternizando a sensação de impotência.  

 

Os que permaneceram no Banco foram capazes de superar um clima, uma 

cultura e uma estrutura organizacionais ensejadoras de anti-flow, encontrando 

desafios no trato com os clientes. Como explicar à população o confisco da 

poupança no Plano Collor? Mesmo sem suporte institucional, um grupo de bancários 

mobilizou-se para acalmar a população. O êxito nessa empreitada fez com que se 

sentissem competentes, respeitados e respeitadores, dignos da valorização que os 

planos formais de carreira não oferecem. Os que saíram, não suportavam mais a 

estrutura burocrática.  

 

É preciso clareza quando se fala numa instituição ensejadora de anti-flow.  

Correto seria falar-se numa falta das condições ensejadoras de flow: 

reconhecimento e premiação  pelos méritos, oportunidade de ver uma tarefa iniciada 

e concluída, metas claras, retorno imediato, sensação de controle sobre as ações. 

Geraria insatisfação no trabalho: não gostar do próprio trabalho, muita 

responsabilidade e pouca autonomia, ausência de variedade e desafio, pressão e 

tensão, prazos curtos, falta de feedback e reconhecimento, conflitos interpessoais e 

condições ambientais desfavoráveis (Csikszentmihalyi, 1992). 

 

Em sua obra “Personalidade e Organização” (1957), Chris Argyris comenta as 

possíveis reações de indivíduos submetidos à ambientes pouco estimulantes ou 

pouco reforçadores, entre elas a dissociação da energia psicológica da fisiológica, 

com reações de sono e fadiga durante o expediente, não expressas em atividades 

de lazer. Apresenta também os conceitos de êxito e de malogro psicológico, 

análogos aos de flow e de anti-flow. Enquanto o êxito “... ocorre quando o indivíduo 

é capaz de dirigir sua energia para um objetivo que ele determina, e cuja 

consecução irá satisfazer suas necessidades interiores, e que não pode ser 

alcançado sem a superação de um obstáculo suficientemente grande  para faze-lo 

lutar com denodo, mas suficientemente pequeno para ser transposto” (1957, p. 53), 
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o malogro, juntamente com a ansiedade, o conflito e a frustração seriam sentimentos 

advindos de ameaças à individualidade, e que gerariam mecanismos defensivos, 

como  a negação, a culpa, a racionalização, a projeção, a ambivalência, a 

identificação, entre outros. Tais mecanismos defensivos foram observados na 

amostra estudada. A negação das dificuldades, a racionalização sobre as vantagens 

do Banco, a ambivalência em relação à instituição e em relação às próprias 

capacidades, a identificação com a organização são alguns exemplos.  

 

Argyris vai além e afirma que as instituições não estimulam e sequer toleram 

atitudes maduras de seus funcionários, tais como iniciativa, independência, 

capacidade de tomada de decisão e criatividade. Ao contrário, as instituições 

tendem a reforçar comportamentos infantilizados, de dependência e subordinação, 

reforçados através da centralização da autoridade, da cadeia de comando e dos 

mecanismos de controle. Soma-se a isso os funcionários que já ingressam na 

instituição com seus conflitos psicológicos de individuação e amadurecimento mal 

resolvidas, comportando-se de forma dependente ou passiva, conforme alertou 

Morgan (1997). A mesma estrutura que gera e/ou reforça a passividade entre seus 

membros, lhes impede de alcançar o flow, cujos componentes básicos são a 

sensação de controle pelo próprio indivíduo, a superação dos desafios e a sensação 

de tempo alterada, também determinada pelo próprio sujeito.  

 

Tais ambientes “infantilizadores” ensejam o malogro psicológico (Argyris), o 

anti-flow (Csikszentmihalyi) e a neurose (Freud). Condenados a permanecer 

eternamente na base da pirâmide das necessidades de Maslow (1954), os 

servidores são tratados com base nos pressupostos da Teoria X de McGregor 

(1970), como incapazes de autodesenvolvimento, havendo necessidade de controlá-

los e feitorá-los. Poder-se-ia esperar que indivíduos submetidos a essas condições 

durante longos anos não sejam capazes de realizar escolhas profissionais súbitas e 

acertadas ao lhes ser oferecido o PDV, o que, felizmente, não se confirmou em uma 

boa parte da amostra. 
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B. INTELIGÊNCIA INTERPESSOAL COMO PRINCIPAL TALENTO 

Categorias iniciais Categorias Intermediárias Categorias Finais 
9. A satisfação em lidar 

com o público 
 
10. A satisfação em lidar 

com pessoas 
 
11. As habilidades exigidas 

pelo cargo 
 
12. Os talentos e 

motivações básicos 

 
 
 
 
 
III. Fatores de satisfação e 
exigências das atividades 
bancárias 
 

 
B. Inteligência 
interpessoal como 
principal talento  
 
Síntese: 
A única inteligência exigida, 
é a que proporciona maior 
satisfação: a inteligência 
interpessoal. As demais 
inteligências não são 
exigidas. Pelo menos não 
se encontra no relato dos 
bancários a necessidade de 
utilizá-las ou indícios de que 
estejam presentes em grau 
elevado. 

 
Quadro 14: Inteligência interpessoal como principal talento 
Fonte: elaboração da autora 

 

Considerando-se a inteligência como um conceito próximo ao de habilidade, tal 

como proposto por Howard Gardner, é possível concordar com Kamin (Eysenck & 

Kamin, 1981), defensor da influência ambiental sobre o desenvolvimento intelectual. 

Na  amostra estudada, os sujeitos são provenientes de famílias que valorizam o 

relacionamento interpessoal, acima das capacidades lógico-matemáticas, 

lingüísticas ou outras. A influência familiar foi inegável no desenvolvimento da 

habilidade em lidar com clientes estressados, chefias despreparadas e colegas 

“puxa-sacos”, ao mesmo tempo em que trouxe satisfação no desafio da convivência. 

Cabe ressaltar que a influência ambiental sobre o desenvolvimento de um 

determinado tipo de inteligência é uma das “pontas do triângulo de Gardner”. As 

outras “pontas” seriam o domínio ou estágio de desenvolvimento de uma 

determinada disciplina numa determinada época, e o indivíduo, ou as influências 

genéticas, de temperamento, e as habilidades inatas. 

 

O conceito clássico de inteligência proposto nos estudos iniciais de Charles 

Spearman (1955), o chamado “fator g” poderia levar à conclusão um tanto 

precipitada de que lidamos com sujeitos “pouco inteligentes”. Refuta-se essa 
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hipótese por três razões: a) há claras evidências da presença de inteligência 

interpessoal; b) não há claras evidências da ausência de inteligência lógico-

matemática; e c) a inteligência lógico-matemática nunca foi exigida dos sujeitos, uma 

vez que o serviço é repetitivo, monótono e “emburrecedor”, nas palavras dos 

próprios bancários. Para afirmar-se que os indivíduos não possuem um “fator g” 

elevado, seria necessária a aplicação de teste psicométricos específicos, como os 

de raciocínio abstrato, raciocínio lógico, raciocínio matemático, entre outros. 

Lamentavelmente, a aplicação destes testes demandaria recursos de pesquisa de 

maior vulto e uma disponibilidade de tempo dos sujeitos que provavelmente 

descartaria uma boa parte da amostra. 

 

A inteligência interpessoal é a do relacionamento social efetivo, da empatia, da 

liderança, da diplomacia e da influência social, evidentemente necessária para 

profissões em que a exigência do trato com um público diversificado é constante. 

 

Tal como descritas por Howard Gardner (1995), a inteligências pessoais 

aparentemente não diferem, em suas características, da chamada Inteligência 

Emocional de Daniel Goleman (1996). Uma leitura mais apurada, no entanto, aponta 

para pressupostos distintos. Enquanto a Inteligência Emocional de Goleman é a 

base para a efetiva utilização das capacidades cognitivas, as Inteligências Pessoais 

são habilidades em si, sem um nexo de causa-efeito com a utilização das demais. 

Gardner não afirma que a inteligência interpessoal ou a intrapessoal proporcionam 

uma melhor utilização da inteligência lógico-matemática, ou da espacial, por 

exemplo.  

 

Nesse sentido, para elucidar-se dúvidas a respeito do perfil dos participantes 

da amostra, Gardner é extremamente útil. Os sujeitos tem elevada Inteligência 

Interpessoal, no sentido de relacionamento adequado com os demais, mas muitos 

têm deficiências na Inteligência Intrapessoal, o que explicaria as decisões 

equivocadas quanto à adesão ao PDV e as carreiras construídas de forma quase 

aleatória e determinística. 
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Mas o que é causa e o que é efeito? Os bancários desenvolveram a 

Inteligência Interpessoal porque foi a única que lhes foi exigida ou somente se 

adaptaram à atividade bancária por um longo período de tempo, porque, de fato, 

essa já era sua inteligência predominante? Csikszentmihaslyi (1992) traz luz à 

questão: o desafio proporciona satisfação, desenvolvimento pessoal e aumento das 

capacidades potenciais. Relatos dos bancários atestam ser a única fonte de 

satisfação no trabalho o relacionamento com colegas e clientes, assim como a única 

exigência provir da capacidade de gerenciamento desses relacionamentos,  

confirmando a tese do autor. 

 

Finalmente, seria útil a este estudo a possibilidade de medir a Inteligência 

Prática, ou Métis, tal como descrita por Araújo Santos (1999). Um instrumento 

adequado teria poupado alguns dos sujeitos de dissabores na atividade empresarial 

para a qual não se encontravam vocacionados. Após 10 ou 20 anos imersos numa 

cultura empresarial de estabilidade, não é de se esperar que os participantes 

apresentem habilidade de movimentação em “realidades fugazes, movediças, 

desconcertantes e ambígüas, que não se prestam nem  à mensuração precisa, nem 

ao cálculo exato, nem ao raciocínio rigoroso” (Vernant, apud Araújo Santos, 1999, p. 

3-4). Lamentavelmente, um instrumento de medição científica da inteligência prática 

não foi encontrado pela pesquisadora. 

 

Haveria outros tipos de inteligência na amostra estudada? Já foi dito que uma 

bateria de testes psicométricos e projetivos poderia aferir de forma mais efetiva as 

capacidades dos sujeitos da amostra. Sua aplicação fica descartada tão somente 

por falta de recursos e de disponibilidade dos respondentes. Chama atenção, no 

entanto, a falta de clareza dos indivíduos sobre suas próprias motivações, desejos e 

capacidades. Seus planos de vida e carreira são descritos não raras vezes de forma 

fantasiosa ou confusa, carregada de indecisões e ambigüidades, tal como 

demonstram os depoimentos abaixo. 

 

E6 - [perguntado se havia iniciado 3 faculdades e 
concluído uma Quarta] “Exatamente! Eu sempre dizia: ‘se 
acontecesse alguma coisa no transcurso de ... no transcorrer 
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da minha faculdade de Direito, se acontecesse qualquer tipo 
de coisa que me motivasse a ver, a perceber que não era 
aquilo que realmente ia me satisfazer, eu mudava!’ Só que 
aí eu só teria, eu achava que eu tinha uma opção, dali eu só 
poderia fazer Medicina. Achava que não tem outra coisa: 
‘vou fazer Medicina!’ Mas não! Eu, realmente não ... não 
aconteceu nada de ... eu não faria Medicina, eu faria 
jornalismo! Ainda é uma coisa que eu vou fazer: jornalismo! 
Se Deus quiser! Gosto muito de rádio. Gosto muito de rádio!” 

 
E4 - “... antes disso eu era técnica em química, mas eu 

não cheguei assim, fiz o curso, técnico em química, trabalhei 
nove meses, aí fui fazendo a faculdade, aí não segui mais. 
Aí no meio da minha faculdade, meio que me decepcionei, 
digamos assim, não encaixou. Aí troquei para a Biologia, 
mas não era legal. Era aquilo mas não daquela forma, que 
tava sendo apresentada. Aí fui fazer concurso, uma vez para 
ver, para me organizar o pensamento.” 

 
E2 - “Teve concurso público, mas eu não estudo tanto 

assim. Acho que é porque eu já tenho o Banco. Agora, o 
último que eu me inscrevi, agora, o Banco Central, não fiz. 
Já fiz o do Banco Central anterior, o do Banco do Brasil 
passei mas nunca me chamaram. Fiz da AGERGS. Fiz 
DETRAN; não passei, CRT me inscrevi duas vezes na FTN. 
É um concurso bom, mas também aconteceu, eles 
bloquearam, cancelam, e INSS já abriu mas não passei. 
Também não estudo tanto, com muita matéria! Esses aí, que 
eu fiz, aí, outro que eu não passei foi na Assembléia. 
Cheguei a fazer o curso de taquigrafia, mas daí não passei 
na prova de português. Taquigrafia é coisa pra louco. Tu já 
fez?” 

 

Os relatos sugerem uma carência de Inteligência Intrapessoal, descrita como a 

do auto-conhecimento e auto-domínio. Pode-se supor que o ambiente do Banco não 

estimula o desenvolvimento dessa Inteligência, nem das demais, na medida em que 

não expõe os bancários a exigências, a novas situações e a desafios, a não ser de 

forma aleatória. Exemplo disso é o caso do sujeito que descobriu-se como criativo e 

capaz após um breve período em que saiu do Caixa e atuou na área de Recursos 

Humanos. Não podendo lá permanecer e não encontrando no Banco outra área em 

que pudesse trabalhar e continuar desenvolvendo suas habilidades recém 

descobertas, acabou optando pelo PDV. 
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C. O BANCO FORMANDO AS IDENTIDADES PESSOAL E PROFISSIONAL 

Categorias iniciais Categorias Intermediárias Categorias Finais 
13. A única carreira possível 

ou de fácil acesso: o 
Banco que acolhe 

 
14. A estabilidade: o Banco 

que mantém 
 
15. A imagem da empresa 

boa e sólida: o Banco 
que garante 

 
16. O salário é razoável: o 

Banco que sustenta 
 
17. Mercado de trabalho 

difícil: o Banco que 
protege 

 
18. A família no Banco 
 
19. O Banco é a família 
 
20. Os pais que abandonam 
 
21. A honestidade e os 

valores humanos em 
primeiro lugar 

 
22. A prioridade na criação 

dos filhos 

 
IV. O Banco que é “pai” e 
“mãe” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. O Banco como negócio de 
família e como a própria 
família 
 
 
 
 
 
VI. Valores pessoais e o 
trabalho do bancário 

 
C. O Banco formando as 
identidades pessoal e 
profissional 
 
Síntese: ser bancário é 
um negócio de família, 
um modelo a ser seguido, 
um modo de vida, um 
estado de espírito. É 
pertencer a um grupo 
definido, ser aceito, seguir 
os padrões, estar inserido 
no grupo. As identidades 
profissional, pessoal e 
familiar se confundem. 
Não há diferenciação do 
indivíduo em relação ao 
seu meio nem quebra de 
paradigmas. Vive-se no 
seio da família. Aderir ao 
PDV é, ao mesmo tempo, 
libertar-se e ser expulso. 
 

 
Quadro 15: O Banco formando as identidades pessoal e profissional 
Fonte: elaboração da autora 

 

Há uma identificação freudiana com a família, seus hábitos e valores, e com o 

Banco, extensão da família, espaço onde esta realizou suas ambições, de escapar 

de uma condição sócio-econômica de penúria para ter acesso a educação, bens de 

consumo e conforto, mesmo sem ter tido acesso ao estudo e a um background 

cultural, tão exigido nos dias de hoje no mercado de trabalho.  

 

Os participantes da amostra, de um modo geral, não parecem ter desenvolvido 

modelos próprios de atuação, permanecendo identificados com os paradigmas 
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familiares. A diferenciação e o conflito, próprios do processo de amadurecimento, 

aparecem apenas entre aqueles que optaram pelo PDV de forma consciente, e pela 

construção de um modelo profissional de crescimento ilimitado, assumindo os riscos 

pelos possíveis insucessos. Os que optaram, pelo PDV num impulso não podem ser 

enquadrados num processo de amadurecimento. Também percebe-se o 

amadurecimento entre aqueles que não optaram pelo PDV por encontrarem forte 

satisfação em suas atividades, conforme descrito por 2 dos sujeitos da amostra, que 

atuam na área de recursos humanos. Tal quadro está a confirmar as teses de 

Morgan (1997), da instituição ser o abrigo das mais variadas projeções de conflitos 

psíquicos inconscientes, sobretudo os edípicos e os de subordinação-dominação-

passividade. 

 

Adotando-se a tipologia de Schein (1996), observa-se que a maioria dos 

sujeitos é altamente motivado pela vontade de servir, seguido por estilo de vida, 

puro desafio e técnico-funcional. As aptidões de administração geral, presente nas 

carreiras executivas, e a de segurança/estabilidade, presentes nos funcionários 

públicos, não são elevadas entre a amostra estudada, conforme observa-se no 

gráfico 16. 

 

A baixa condição de acesso a cargos de responsabilidade e os critérios 

políticos de ascensão funcional explicariam os baixos índices em “Administração 

Geral”. Os sujeitos, sem dúvida, não são vocacionados para uma carreira executiva. 

Os baixos índices em “Segurança/Estabilidade” explica-se pelo número de 

participantes que abandonaram uma condição de efetiva estabilidade, optando pelo 

PDV, com ou sem arrependimentos. Somente um dos entrevistados admitiu que a 

segurança é importante, mesmo após a saída do Banco, e voltou a ingressar numa 

carreira pública mediante concurso. Está atualmente satisfeito com sua escolha.  

 

De outra parte, encontramos alguns índices elevados em “Estilo de Vida”, “Puro 

Desafio” e “Técnico-Funcional”, apresentados por sujeitos que iniciaram negócios 

próprios, ou são autônomos na área técnica, ou ainda voltaram a empregar-se.  
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Chama atenção, no entanto, o elevado índice de “Vontade de Servir” como 

identidade principal dos sujeitos da amostra. “Vontade de Servir/Dedicação a uma 

Causa” é descrita por Schein como “a inclinação própria dos indivíduos que guiam 

suas carreiras por valores fundamentais e pelo desejo de melhorar o mundo” (1996, 

p. 55). Esses sujeitos, segundo o autor, não têm no dinheiro sua principal motivação, 

mas nas atividades de ajuda e apoio. Podem não atuar em entidades humanitárias e 

assistenciais, mas em organizações e cargos tradicionais, desde que recebam apoio 

dos superiores e dos colegas na consecução de seus objetivos quase sempre 

humanitários. Ora, em cargos burocráticos, que lidam com elevados valores e onde 

o atendimento ao cliente de baixa renda faz parte do dia a dia, valores como 

honestidade, correção e ajuda são amplamente praticáveis. Os valores de 

“sentimento de família” também são preservados num ambiente que não estimula a 

competição, mas um “corporativismo familiar”, onde o grupo se apoia na 

preservação da condição bancária, a despeito de todas as dificuldades e obstáculos 

ao crescimento. 

 

Surpreende que o quesito “Segurança/Estabilidade” apareceu como o mais 

importante em zero por cento da amostra, o que não confirma os dados da análise 

de conteúdo, onde os sujeitos afirmaram ser desejável para eles uma situação de 

garantia no emprego, salário fixo no final do mês e convívio com os mesmos amigos 

durante um longo período de tempo. Poder-se-ia explicar os resultados dos 

questionários como expressando um desejo, um ideal de ego, e não uma realidade, 

esta sim, expressa nas entrevistas. Talvez os sujeitos quisessem libertar-se das 

amarras do serviço público e poder dedicar-se a outras atividades, mais criativas e 

satisfatórias. No entanto, a maioria de não-optantes e de optantes arrependidos 

demonstra, na prática, que a estabilidade ainda é importante, embora não seja esse 

seu desejo consciente. 

 

Fazendo-se um paralelo com as demais tipologias apresentadas na revisão 

bibliográfica, poder-se-ia supor que grande parte dos elementos da amostra 

enquadra-se no tipo Rt (retenção), descrito por A. H. Fuerstenthal (1998), sendo 

“presos à tradição, limitados à repetição em suas iniciativas, com dificuldade de 
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pensar de forma independente, conservadores e controlados”. Nesse sentido, os 

que permaneceram no Banco estariam plenamente adaptados ao tipo de trabalho e 

ao ambiente oferecido.  

 

Os que perseveram na carreira empresarial, não por falta de opções, mas por 

acreditarem no sucesso futuro (cerca de dois casos), apresentam características 

descritas por Degen (1989) como traços de empresários de sucesso: necessidade 

de ganhar muito dinheiro, capacidade de correr riscos, necessidade de auto-

realização, capacidade de suportar tensões e jornadas de trabalho exaustivas. 

Cléber Aquino (1985) reforça essas características, acrescentando: motivação 

voltada para o sucesso, capacidade de relacionamento com diversos públicos, 

motivação para o crescimento permanente, motivação para o poder. As histórias de 

empreendedores descritas pelo professor Aquino sugerem que o empreendedor tem 

origem em famílias muito ricas ou muito pobres. É o caso dos dois sujeitos da 

amostra, um filho de industrial, outro de um motorista de ônibus.  

 

Quanto à capacidade executiva, não aparece fortemente nos sujeitos 

estudados. Sem a motivação para “Administração Geral” é difícil conceber-se um 

executivo hoje, no sentido proposto por Barnard (1971). Já como “homens de 

empresa”, no sentido proposto por Maccoby (1977), poder-se-ia encontrar alguns 

gerentes de Banco: buscam sua identidade na própria empresa, com grande 

interesse pelos aspectos humanos e nos sentimentos de seus membros. Motivados 

pela segurança, interessa a este tipo pertencer a uma estrutura maior protetora (a 

mãe Banco). Dificilmente ascendem à cúpula das organizações pela sua dificuldade 

em correr riscos, falta de energia e excesso de preocupação em continuar 

pertencendo à organização. Podem ascender até escalões intermediários onde a 

prudência e o conhecimento dos meandros da organização sejam necessários para 

a manutenção do status quo. Costumam ser leais, confiáveis e valorizar a empresa 

acima de tudo. É o caso de E1, gerente de nível médio, orgulhoso de sua instituição 

e confiante da importância de seu papel na perpetuação do Banco.  
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Por fim, descritos os motivos que levaram os sujeitos a ingressar na carreira 

bancária e lá permanecer e, ainda, a construir uma identidade pessoal e profissional 

intimamente ligada à permanência no Banco, cabe agora descrever o processo 

traumático de separação.  

 

Os bancários, superprotegidos que estavam pela “mãe Banco”, pouco exigente 

mas sufocante, não oferecendo crescimento em troca de tal permissividade, de 

repente se vêem às portas da liberdade. O PDV representou essa mãe 

superprotetora que, de repente, oferece aos filhos uma grande soma em dinheiro 

para que “ganhem a rua porque já estão crescidos e não podem mais ficar em casa”. 

É hora de ceder o lugar para outros. Mas como crescer tão subitamente? Só o 

dinheiro não é garantia de sucesso. Afinal, foram anos de fracos investimentos no 

desenvolvimento profissional e de defasagem em relação ao mercado que mostra-se 

recessivo e exigente. Mas como ficar, sabendo-se  não mais desejado? Sim, porque 

o PDV, oferecido a todos indistintamente, foi “frio”, como disse um dos sujeitos. 

Anunciou que qualquer um poderia sair, logo, nenhum deles faria muita falta. Como 

compensação pelos anos de trabalho dedicado, uma soma em dinheiro. Mas 

nenhum acompanhamento, nenhum preparo psicológico, nenhuma orientação de 

carreira. O PDV representou uma via expressa do sufocamento ao abandono. Ficar 

é ter grande proteção e nenhum crescimento. Sair é arriscar-se no desconhecido 

para o qual não se está preparado.  

 

Competir por uma vaga gerencial que poderia remunerar de forma semelhante 

ao Banco? Nem pensar. Poucos têm perfil para isso, ou quase nenhum. Ser 

empresário? Novamente, apenas 2 sugerem possuir esse perfil. Ser empregado de 

empresa privada? Com os níveis de escolaridade dos sujeitos da amostra e tendo 

como experiência única o Banco? Estratégia suicida no mercado atual, em que 

mesmo os que têm excelentes currículos se vêm às voltas com o desemprego e os 

baixos salários. E, mais importante, como construir uma nova identidade, separada 

do BANRISUL e da família? Como não pertencer mais ao grupo? Essa foi a fonte 

maior de sofrimento para muitos dos que optaram pelo PDV, com arrependimentos 

ou dificuldades.  
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D. A CRIAÇÃO DE UMA NOVA IDENTIDADE NUMA REALIDADE “MADRASTA” 

Categorias iniciais Categorias Intermediárias Categorias Finais 
23. Lá fora 
 
24. Falta de autoconfiança 
 
25. Só se dá bem quem já 

tem negócio ou sai 
aposentado 

 
26. Um novo olhar sobre o 

Banco  
 
27. Os arrependimentos e 

dificuldades 
 
28. A motivação pelo lucro, 

autonomia e 
crescimento ilimitado 

 
VII. O receio do mercado de 
trabalho 
 
 
 
 
 
VIII. Um balanço sobre a 
situação atual 
 
 
 
 
IX. Motivações para a 
carreira empresarial 

 
D. A criação de uma nova 
identidade numa realidade 
“madrasta” 
 
Síntese: há um dado 
psicológico, de insegurança, 
mas também há um dado de 
realidade: o mercado 
extremamente difícil. Os 
bancários receberam a 
opção de abandonar a mãe-
Banco, via PDV, num 
momento em que a 
realidade é madrasta. 
Faltam empregos e a 
mortalidade dos novos 
negócios é muito grande. 
Somente os que tiverem um 
espírito empreendedor 
muito desenvolvido 
sobreviverão às suas 
opções. Esses são poucos. 
 

 
Quadro 16: A criação de uma nova identidade numa realidade “madrasta” 
Fonte: elaboração da autora 

 

Bem, se o emprego formal não existe em quantidade suficiente para atender às 

demandas da mão-de-obra, e se o emprego informal não atende às necessidades 

econômicas, de segurança, aperfeiçoamento, valorização e realização, restaria a 

opção do empreendedorismo.  

 

Essa possível solução apresenta problemas. Já vimos que poucos têm o perfil 

dito empresarial, pelo menos entre a amostra estudada, de funcionários públicos. 

Soma-se a isso, o mercado recessivo, as altas taxas de juro e a carga tributária, 

raízes do alto índice de mortalidade empresarial. Indicadores levantados pelo 

SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio 

Grande do Sul), confirmam os dados apresentados pela amostra de micro, pequenos 

e médios empresários que iniciaram seus negócios com os recursos do PDV, e dão 
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conta de que as maiores dificuldade na condução das atividades das empresas são 

a falta de capital de giro, a carga tributária e a recessão econômica (Rego, 1999). Na 

mesma pesquisa, o SEBRAE aponta dados que confirmam as fracas possibilidades 

de sucesso dos ex-bancários na atividade empresarial: são fatores que aumentam 

as probabilidades de sobrevivência de uma empresa o porte (quanto maior o 

empreendimento, melhores são as possibilidades de sucesso); a experiência anterior 

ou conhecimento do ramos de negócios (vide dificuldades do dono do posto de 

gasolina); bom conhecimento do mercado em que atua (idem); ter um bom 

administrador e fazer uso de capital próprio. No caso do PDV, os próprios donos 

eram os administradores. O único fator de sucesso apontado pelo SEBRAE e 

presente em toda a amostra do PDV é a ocupação exclusiva com os negócios da 

empresa no primeiro ano de suas atividades.  

 

Os bancários pertencem a uma das categorias mais afetadas pelos processo 

de racionalização do trabalho, segundo dados do próprio sindicato. Como refere um 

dos depoentes, ele “administra a massa falida” do setor. 

 

É neste contexto que os servidores precisam fazer suas opções profissionais e 

reconstruir uma identidade profissional, quando mesmo sólidas imagens estão se 

desfazendo no ar. As dificuldades são inúmeras, atestadas pelos relatos 

apresentados. Encontramos, todavia, diferentes reações: 

a. a dos empresários vocacionados (2 em 20), que estão determinados em 

sua opção, com ou sem lucro, apesar das inúmeras dificuldades; 

b. a dos empresários não-vocacionados, arrependidos e “encurralados” pela 

falta de capital, de lucratividade, de capacidade de gestão e de capacitação 

para retorno ao mercado de trabalho; 

c. a dos empregados que não optaram pelo PDV, realisticamente temerosos 

de seu provável insucesso no mercado “lá fora” e que procuram ver os 

aspectos positivos do Banco; 

d. a dos ex-empregados que optaram pelo PDV de forma ilusória e amargam 

arrependimentos; e 
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e. a dos ex-empregados que se prepararam com antecedência para o PDV, 

garantindo aposentadorias ou um diploma de curso superior. 

 

Naturalmente, as categorias “b” e “d” terão que realizar esforços adicionais de 

recomposição de sua auto-estima e  identidade profissional e pessoal, refazendo 

sua cadeia de vínculos e interesses e desenvolvendo novas aptidões. 

 

 



8 CONCLUSÕES 

8.1 É necessário repensar com seriedade o mundo do trabalho 
 

Vivemos numa sociedade de organizações, que permeiam todas as camadas 

sociais e com as quais nos relacionamos no nosso dia a dia de modo deliberado, 

consciente, e através de vínculos não percebidos, inconscientes. No caso da 

amostra estudada, um exemplo de comportamento consciente seria a expressão: 

“eu trabalho aqui porque o salário é razoável e o mercado está difícil”. Ou “as 

pessoas aqui são legais”. Um exemplo de vínculo inconsciente seria a necessidade 

de segurança e proteção satisfeita pela estabilidade e fracos níveis de exigência do 

serviço público. Empresas satisfazem necessidades e conferem identidade a seus 

participantes através do estabelecimento de reforços culturais, de laços sociais, da 

construção de uma imagem pessoal-corporativa transmitida ao mundo exterior e 

incorporada ao nosso mundo interior. Ser executivo de uma grande corporação, por 

exemplo, é uma comprovação de sucesso e de afirmação dos valores vigentes na 

nossa sociedade. É a prova de que somos capazes, competentes, hábeis 

negociadores, espertos, comunicativos, competitivos, em suma, de que dispomos de 

dons especiais, inacessíveis à maioria dos mortais. Já ser bancário “de uma 

empresa sólida”, como o BANRISUL, já foi indiscutível sinal de prestígio, 

principalmente no interior do Estado. Como prêmio pela excelência, alcança-se a 

graça de assinar o sobrenome corporativo: Arthur, da GM. Ana, do BANRISUL. 

Quem experimenta telefonar para uma empresa e pedir para falar com um amigo 

que lá trabalha, ouvirá da telefonista, invariavelmente, a pergunta: quem gostaria de 

falar? Tenta-se responder singelamente: o Arthur. Ela perguntará: de qual empresa? 
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Ela não perguntará o sobrenome. A informação “Arthur Azevedo” costuma ser 

insuficiente no universo corporativo. Mas se o cidadão em questão for de fato o 

“Arthur do BANRISUL” ou da GM ou de qualquer outra grande corporação, poderá 

ser reconhecido de imediato por um conjunto de símbolos, inconfundíveis e 

padronizados: pelo estilo de vestir, pelo tipo de carro que dirige, os equipamentos 

que usa, a linguagem. Se for de uma empresa de alta tecnologia em informação ou 

em comunicação, por exemplo, poderá exibir um visual excêntrico que traduz a idéia 

de que “aqui trabalhamos com liberdade e criatividade”. Ser executivo de uma 

grande empresa é poder dizer: “Sou vencedor. Pertenço ao grupo dos que 

chegaram lá”. Ser “comissionado” do BANRISUL significa dizer à família: “eu 

também pertenço ao grupo, eu também tive o mesmo sucesso que vocês”.  

 

Mas como se chega lá? Essa é a grande pergunta: como identificar e 

desenvolver o potencial cognitivo e afetivo para ter acesso às oportunidades de 

trabalho? Bem, inúmeros livros de auto-ajuda alardeiam que todos podem chegar ao 

sucesso, basta querer. “Querem nos fazer crer que existe o pote de ouro no final do 

arco-íris” - relatou um dos entrevistados, representante do Sindicato dos Bancários, 

a respeito do PDV e das tentativas dos optantes em tornar-se empreendedores. Sob 

esse prisma, é possível ser empreendedor, é possível ser bem sucedido, basta ter, 

por exemplo, a chamada Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Segundo 

Goleman (1996), devemos dominar (no sentido de saber utilizar adequadamente)  

nossas emoções, se quisermos alcançar o sucesso profissional. Auto-confiança, 

auto-estima elevada, capacidade de contato e de relacionamento, persistência, 

resistência à frustração, diplomacia, auto-motivação estão entre os requisitos do 

sujeito “emocionalmente inteligente”. Mas a lista dos pré-requisitos ao status de 

vencedor não para por aí. Temos de ser carismáticos, “bonitos” (porque não?) 

apresentar raciocínio rápido, visão global, alta capacidade técnica, capacidade de 

trabalhar em equipe, pró-atividade, ambição, criatividade, iniciativa, capacidade de 

desenvolver subordinados, domínio de idiomas e de ferramentas de informática, 

liderança, e assim, uma infindável lista de características técnicas e 

comportamentais. Um misto de “Brad Pitt  com Einstein”. Em debates com alunos de 

diversos cursos, de graduação, pós graduação e extensão, tenho ouvido muitos 
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exclamarem: “enfim, temos de ser super-homens se quisermos competir no mercado 

de trabalho”!  

 

Vê-se, então, a seguinte lógica: Temos de ser super-homens. Não 

conseguimos. Logo, somos ineficientes. Logo, estamos cada vez mais distantes do 

super-homem. Cada vez nos sentimos menos eficientes e menos capazes de 

conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Os entrevistadores podem 

perceber nossa insegurança e nos eliminar no processo seletivo. Novo fracasso. 

Piora nossa auto-estima, e assim sucessivamente.  Ora, como  esse conjunto de 

valores e pressupostos poderia deixar de influenciar a imagem e a identidade 

daqueles que estão “do lado de fora” das grandes corporações, os desempregados, 

os que recebem salários menores do que vinham recebendo, ou mesmo os 

terceirizados, os “consultores de empresas” forçados, “autônomos” e 

“empreendedores do hot-dog”? E como poderia deixar de influenciar as decisões de 

vida e de carreira daqueles aos quais foi oferecido o PDV? E como poderiam eles ter 

facilidade ao desenvolver uma nova identidade profissional, distinta da de “servidor 

público burocrático” no cenário atual? 

 

Diz Viviane Forrester, autora do livro “O Horror Econômico” (1997), que 

estamos condenando os homens pela sua incapacidade de obter aquilo que a 

sociedade não mais oferece: o emprego formal. Apresenta ela ainda uma severa 

crítica ao conceito de empregabilidade:  

 

“... não se trata, de modo algum, de uma vida de aventuras 
oposta a uma existência burocrática, mas da acentuação de 
uma fragilidade que os deixará ainda mais a mercê. Com a 
preocupação de uma aprendizagem constante renovada, 
sem ter muita chance de tornar-se competente”.  

 

Tornar-se competente exige “capital de giro”: telefone celular, e-mail, cursos de 

pós-graduação em instituições de renome, cursos de inglês, prática no exterior, 

acesso a livros e bibliotecas, assinaturas de revistas, compra e manutenção de 

computadores. O custo do acesso à informação ainda é alto nos países em 
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desenvolvimento, onde o modelo mais simples de computador chega a custar em 

torno de 10 salários mínimos. 

 

O livro “O Fim dos Empregos” de Jeremy Rifkin (1995) também aponta para a 

crescente redução nos níveis de emprego formal e a substituição dos postos 

remanescentes por empregos destinados única e exclusivamente aos trabalhadores 

do conhecimento que sabemos ser, dramaticamente no nosso país, uma minoria. 

Quem não trabalha “de carteira assinada”, quem “faz bicos”, muitas vezes é 

chamado de “vagabundo” ou, na melhor das hipóteses, de ineficiente. Então, 

vejamos: a redução nos níveis de emprego formal vem acontecendo de forma 

acelerada, impulsionada pelos avanços tecnológicos. Os ganhos de produtividade 

gerados pelas novas tecnologias e pela redução dos quadros funcionais não vem 

sendo repassada aos trabalhadores, de forma que a desigualdade de renda se 

acentua. Com a mesma rapidez e no mesmo período de tempo em que os empregos 

e o acesso à renda decrescem, os valores sociais se modificam, ironicamente, 

valorizando a possibilidade de consumo, a aparência, a imagem, a força, o sucesso, 

a competência. O valor pessoal passou a estar associado com o valor no mercado 

de trabalho, com a capacidade de compra, com o acompanhamento dos efêmeros 

modismos, com o uso da marca. Assim, a sociedade gera e desenvolve uma 

necessidade crescente de acesso a bens, ao mesmo tempo em que restringe 

dramaticamente essa possibilidade. 

 

Comenta Minerbo (1999) sobre o significado do emprego na nossa sociedade: 

 

“Ora, uma vez instituído ele se autonomiza, isto é, 
naturaliza-se e passa a ser vivido, no imaginário dos 
indivíduos, como única forma de ser possível. A própria 
palavra ‘desemprego’ sugere que o não-trabalho é exceção, 
indicativa da incapacidade do sujeito em manter-se no 
emprego. Não há como escapar a estas representações; 
bem empregados, estamos conformes ao ideal de ego de 
nossa época; desempregados, é a vergonha de estarmos 
aquém deste ideal.”  

 

Prossegue a autora, citando Méda (1999): 
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“... o paradoxo consiste em termos conseguido produzir o 
máximo reduzindo ao mínimo tempo e esforço necessários, 
mas criamos a categoria ‘desemprego’ – com o cortejo de 
sofrimento que o acompanha – para designar o tempo livre 
decorrente deste processo. Em outras palavras, abolimos o 
trabalho, mas ele continua instituído em nossa sociedade”. 

  

O que se pretende dizer é que grande parte da população  vem sendo culpada 

por não obter sucesso e não alegrar-se com as inúmeras possibilidades de 

autonomia e aventura que o emprego informal, virtual, flexível oferece. Hoje soa 

obtuso querer um emprego estável, com um salário fixo no final do mês, assistência 

médica, vale transporte e  treinamento, ainda mais numa instituição cuja atividade é 

reconhecidamente burocrática, como os bancos. Quem, entre as camadas ditas 

esclarecidas da população tem coragem de afirmar em público, entre seus pares, 

que deseja estabilidade no emprego? Sem medo de ser taxado de retrógrado?  

 

Mas não se pode esquecer que o comportamento das pessoas não se modifica 

com a mesma rapidez que a economia ou a tecnologia. Com sua hierarquia de 

necessidades, o brilhante psicólogo Abraham Maslow mostrou que existem 

necessidades perenes no homem, uma delas a de segurança e estabilidade, 

sugerindo que o espírito humano, a índole humana, não acompanha o ritmo das 

mudanças políticas e dos modismos. Os clássicos que o digam, também. Então, 

porque esperar que o homem se adapte com facilidade a essa nova condição de 

instabilidade e ainda saia com sua autoconfiança renovada, condição essa 

indispensável para a empregabilidade e para o empreendedorismo? Porque esperar 

que os recursos financeiros do PDV transformem os bancários, expostos por 20 

anos a rotinas burocráticas, em sujeitos aptos a concorrer no mercado de trabalho 

ou a abrir seus próprios negócios?  

 

Além disso, os seres humanos nunca foram nem nunca serão iguais em seus 

perfis vocacionais.  
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É isso que torna possível o tão desejável trabalho em equipe. As habilidades, 

sendo distintas, podem ser complementares e otimizar os resultados finais. Existirão 

aqueles que se beneficiarão com a possibilidade de trabalho autônomo, de 

diversidade, que se comprazem com a aquisição de conhecimentos, com o risco. 

Mas existem aqueles que não. Esperar que todos tenham o mesmo perfil e condenar 

aqueles que não o tem é no mínimo temerário. As pessoas continuarão a buscar, 

sempre, valorização e reconhecimento. E se as organizações formais e o julgamento 

social lhes negar esse direito, eles buscarão essa possibilidade aonde for possível, 

até numa carreira criminal, como as constantes e alarmantes notícias sobre os 

jovens envolvidos em tráfico de drogas e assaltos a estabelecimentos comerciais 

têm comprovado.  

 

É preciso refletir sobre isso. Observe-se o caso da Petrobrás: os 

mergulhadores com sobrenome Petrobrás, os efetivos, têm 21 dias de folga após 

trabalharem 14. Os terceirizados  trabalham 28 e folgam 14. A empresa contratante 

não exige das contratadas nenhuma assistência psicológica ao trabalhador, mesmo 

sabendo que as condições de trabalho levam muitos mergulhadores à ansiedade, à 

depressão, às crises conjugais e ao estresse. Dessa forma, cria-se toda uma casta 

dos trabalhadores efetivos e uma plebe dos terceirizados, realizando tarefas 

similares,  em condições desiguais. (Isto É, maio de 2001). 

 

Soma-se a isso o fato de que não só o BANRISUL vem se comportando como 

pai superprotetor que subitamente expulsa os filhos de casa. Após anos de estímulo 

à dependência e ao servilismo (e a palavra “servidor” público é extremamente 

significativa), exige-se agora autonomia, iniciativa e criatividade. Chris Argyris, em 

sua obra “Personalidade e Organização – O Conflito entre o Sistema e o Indivíduo” 

(1957) já alertava para isso.  

 

Reforça as idéias aqui apresentadas, o trabalho recente da professora da 

Universidade Federal Fluminense, antropóloga Livia Barbosa, em recente artigo 

publicado na revista Exame (abril, 2001) sob o título “O Centro do Universo”, no qual 

ela escreve:  
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“As empresas são as mais importantes instituições do 
mundo contemporâneo. Muitas das corporações modernas 
estão se transformando em instituições totais”, mas plenas 
de paradoxos, como propagandear a qualidade de vida, 
cuidados com o corpo, a saúde, o lazer  e a família, e ao 
mesmo tempo, reter o indivíduo por extensas jornadas de 
trabalho. Falar em diversidade e, ao mesmo tempo, 
“enfatizar um único perfil gerencial, uma única lógica e uma 
única ética de estar no mundo”.  

 

Prossegue a professora: “Da mesma forma como são levadas em consideração 

apenas aquelas demandas da sociedade que podem ser transformadas em 

diferencial competitivo, como se a sociedade fosse a conseqüência lógica do 

mercado e não o contrário.”  

 

Duck, 1999, no capítulo do livro “Mudança”, editado pela Harvard Business 

Review (1999), intitulado “Gerenciando a Mudança: A Arte do Equilíbrio”, faz 

referência semelhante:  

 

“Assim, com efeito, os gerentes estão enviando aos 
empregados mensagens conflitantes. De um lado, os estão 
estimulando a galgar o topo da Pirâmide de Maslow, a 
realizar as suas maiores aspirações. De outro, estão dizendo 
aos empregados que as suas necessidades mais 
elementares de segurança não estão garantidas. Não 
admira que, nesse clima, a confiança seja um tema crítico” 
(p. 69). 

 

Foi o que fez o BANRISUL. Com o PDV transmitiu a mensagem: “vocês não 

são mais necessários. Se forem embora agora serão recompensados”. Ao mesmo 

tempo em que ofereceu cursos do SEBRAE sobre como “tornar-se um 

empreendedor”. Sugere mensagens conflitantes e quebra do contrato psicológico: 

“eu te protejo, tu me suportas”.  
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8.2 O que pode ser dito em relação aos objetivos iniciais do trabalho 
 

Objetivo Geral: propor um modelo de redução de quadro baseado na 

identificação precoce e no desenvolvimento de talentos - a partir da análise do PDV 

do BANRISUL - com vistas a apoiar o planejamento de ações futuras, com o menor 

custo social possível. 

 

O modelo foi efetivamente proposto e encontra-se descrito no item 8.3. 

 

Objetivos Específicos: 

• mapear a situação do mercado de trabalho atual, identificando os requisitos 

das principais alternativas de aproveitamento de talentos (empresários, 

executivos, empregados); e 

• identificar o perfil cognitivo e motivacional (talentos e expectativas) e as 

histórias de vida e de carreira dos participantes do PDV, numa amostra 

determinada. 

 

Considera-se o objetivo atendido na medida em que foi possível identificar as 

vocações para as categorias gerais “empregado, executivo e empresário”, dentro da 

amostra estudada.  Sugere-se, num futuro modelo de identificação de talentos, 

aplicar uma bateria de testes psicométricos e projetivos, como material 

complementar, integrando as ações administrativas com as técnicas psicológicas 

disponíveis.  

 

Chama atenção, em relação a esses objetivos, que tão importante quanto 

identificar a categoria geral na qual o servidor público se sente confortável, é poder 

orientá-lo para o ingresso numa carreira específica, numa atividade produtiva, uma 

vez que os sujeitos encontram-se um tanto “perdidos” quanto às suas motivações e 

capacidades. 

 

Quanto às capacidades para a atividade empresarial, cabe comparar a 

população de empresários do PDV e a população geral de empresários. Segundo 
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dados do SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa – de 

1990 a 1999 foram constituídas no Rio Grande do Sul 507.984 empresas. Dessas, 

113.404 foram extintas, representando 22,32%. Na amostra estudada, foram 

constituídas a partir de 1995: 

– uma loja de decoração de festas infantis – extinta; 

– um restaurante – em funcionamento, deficitário; 

– um posto de gasolina – em funcionamento, deficitário; 

– outro posto de gasolina - em funcionamento, lucrativo, não administrado 

pelo proprietário, mas pelos seus filhos e sócios; 

– outro negócio de decoração de festas infantis – extinto; 

– uma locadora de veículos – em funcionamento, lucrativa; 

– uma corretora de seguros – em funcionamento, lucrativa; e 

– uma assistência técnica de eletrodomésticos – em funcionamento, 

“empatando”. 

 

Assim, temos a constituição de 8 negócios, com 6 em funcionamento (75%, 

compatível com a média nacional). Dessas, apenas 2 obtêm lucro e são 

administradas pelo ex-bancário, o que representa 25% de “sucesso”. Quanto ao 

“sucesso” ou lucratividade, não se pode fazer uma comparação com a média 

nacional, porque os dados do SEBRAE não apontam se as empresas em 

funcionamento são lucrativas.  

 

Pode-se concluir, assim, que a amostra do PDV possui tantas condições de 

empreender quanto a população em geral e que encontra barreiras impostas pela 

carga tributária excessiva, a recessão econômica, a falta de capital de giro e as 

limitações nas capacidades gerenciais dos empreendedores. 

 

• apontar a influência da estrutura burocrática sobre a identificação e o 

desenvolvimento desses perfis e dos talentos individuais. 

 

Considera-se que muitos sujeitos passaram de um estado de sofrimento 

gerado pela estrutura burocrática e a organização de trabalho taylorista, a outro 
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estado de sofrimento, fruto da falta de clareza quanto às suas potencialidades, 

capacidades e motivações. Nesse caso ratificou-se o que outros estudos apontaram, 

que o trabalho burocrático leva ao sofrimento e à necessidade de fuga, mas 

comprovou-se, também, que uma “fuga mal planejada”, no contexto atual, pode 

apenas agravar o sofrimento psíquico, acrescendo um estado de insegurança, 

penúria financeira, queda de auto-estima, isolamento social e crise de identidade. 

 

Assim, a influência do ambiente burocrático tem sido no sentido de dificultar o 

auto-conhecimento, a experimentação e o conseqüente desenvolvimento de 

talentos. Se a burocracia atrai os indivíduos “perdidos” no mercado de trabalho, ela 

acaba por reforçar ainda mais a dificuldade de definir um projeto de vida, adequado 

à realidade desse mercado.  

 

A burocracia reforça os sentimentos de dependência e não contribui para o 

desenvolvimento de uma identidade própria, madura e autônoma, capaz de adaptar-

se às demandas externas. O mesmo sistema que protege é o que infantiliza e 

desprepara para uma futura opção profissional “lá fora”. 

 

• disponibilizar um modelo de desenvolvimento de talentos para o 

funcionalismo público, a partir de perfis mais flexíveis e capazes de 

responder às contingências de um cenário em constante mudança. 

 

Este trabalho propõe um modelo de redução de quadro sem traumas, a partir 

da identificação precoce e do desenvolvimento de talentos, conforme se verá a 

seguir. Mas percebemos que não basta um modelo técnico. Recursos psicológicos e 

administrativos vêm sendo amplamente desenvolvidos ao longo das últimas 

décadas. O que urge, também,  é a adoção de um conjunto de valores que privilegie 

o ser humano, e de um modelo sistêmico quanto aos encaminhamentos futuros da 

mão-de-obra, seja pública ou privada. Não podemos esperar que a população de 

desempregados se organize inteiramente com seus próprios recursos, a despeito de 

questões conjunturais e estruturais mais amplas. O próprio Jeremy Rifkin sugere 

alternativas, como o desenvolvimento da economia social e o fortalecimento do 



 243

terceiro setor. Não é possível mais fechar os olhos para a relação entre desemprego 

e criminalidade, nem para a relação entre empregabilidade e condição sócio-

econômica, muito menos para a associação entre emprego/trabalho/renda e 

valorização social/auto-estima/identidade profissional. “Se a globalização redefiniu o 

que é um negócio, agora é preciso redefinir o que é o trabalho e valor pessoal”, 

sugere o autor. 

 

Compartilho dos questionamentos apresentados por James O’Toole (1997), 

que propõe uma liderança baseada em valores acima de tudo e a despeito das 

circunstâncias, colocando em xeque o modelo de liderança situacional. A liderança 

baseada  em valores, na minha leitura de O’Toole, é aquela que provê estruturas 

organizacionais ensejadoras de desenvolvimento humano, com ampla possibilidade 

de identificação das potencialidades, aplicação e aperfeiçoamento. Onde a liberdade 

e a iniciativa sejam respeitadas e que, embora, não se possa prometer estabilidade, 

se possa oferecer uma remuneração justa para que o indivíduo possa, ele mesmo, 

gerenciar sua carreira e garantir sua empregabilidade. A criação desse ambiente, 

correspondente às estruturas organizacionais orgânicas é fundamental, talvez mais 

do que a criação de novos instrumentos de avaliação vocacional, para a maturidade 

e  auto-estima dos sujeitos. Somente se diferenciando dos ambientes em que se 

encontram, podem os indivíduos construir suas próprias identidades profissionais, e 

criar espaços onde elas possam ser utilizados.  

 

Como disseram Milkovich & Boudreau em seu livro “Administração de 

Recursos Humanos” (2000), a tendência não é mais identificarmos o perfil dos 

indivíduos e encaixá-los nos cargos preexistentes. Mas conhecermos as suas 

habilidades e criarmos funções onde elas possam ser aplicadas.  

 

Nas palavras de Soares (apud Oliveira, 1997, p. 30), “Ninguém nasce para uma 

profissão apenas. Toda a história pessoal de cada um, onde nasceu, como viveu, as 

oportunidades que teve na vida de experimentar uma série de coisas é que vão dizer 

das possibilidades futuras”. 
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Por isso propõe-se o modelo de desenvolvimento de potencialidades -  descrito 

a seguir - ensejador de oportunidades de experimentação, desafio, prazer e 

crescimento no trabalho.  

 

8.3 O que pode ser dito em relação aos problemas de pesquisa 
 

O que levou os indivíduos a optarem pelo PDV?  

– o sofrimento no trabalho: o trabalho, repetitivo, monótono, perigoso, que 

“emburrece” e aborrece, a falta de perspectivas de ascensão, a 

“politicagem”, “não aguentar mais”; 

– a pressão das demandas externas: despejo do apartamento, ameaça de 

demissão “com as mãos abanando”; e 

– a necessidade de autonomia: “fazer as coisas a sua maneira”, “liberdade de 

ir e vir”, “fazer o que eu mesmo me determinar”, ganhar mais dinheiro, ter 

seu negócio. 

 

Seus talentos foram levados em consideração no momento da escolha?  

 

Não. O PDV foi oferecido indiscriminadamente a todo e qualquer funcionário. 

Áreas inteiras de indivíduos talentosos (informática) se desfizeram. Indivíduos 

desmotivados devem ter permanecido. Os que saíram não receberam a devida 

orientação. O PDV foi “frio”. 

 

De que forma a vivência empresarial e os valores institucionais 

influenciaram esta escolha?  
 

A vivência na organização burocrática leva ao sofrimento e, em conseqüência, 

à necessidade de fuga, algumas vezes impensada. O PDV foi interpretado como 

uma expulsão, uma prova de que os funcionários já não tinham mais valor para a 

instituição, o que também pode ter apressado algumas decisões. Os não-optantes 

valorizaram os aspectos positivos e os valores primeiros do Banco: a estabilidade, o 
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acolhimento dos menos preparados e a capacidade de pagamento de salários, de 

um modo geral, acima do mercado. 

 

É possível identificar precocemente os talentos de indivíduos e de 

grupos, seja para o empreendedorismo, seja para a carreira executiva, seja 

para o exercício profissional técnico ou administrativo, e desenvolvê-los para 

um mercado de trabalho mais exigente? 

 

Não há dúvida de que sim, é possível identificar talentos para as mais diversas 

habilidades e desenvolver os talentos potenciais. Friso o potencial porque não é 

qualquer talento que pode ser desenvolvido. Nem todos podem ser empresários, por 

mais cursos que façam. No entanto, a identificação e o desenvolvimento de talentos, 

por envolver aspectos comportamentais e emocionais, não é um processo rápido, 

que possa ser deflagrado nos dois ou três meses que antecedem um PDV. As 

técnicas e os instrumentos aplicados nesta pesquisa poderão contribuir para a 

solução do problema. 

 

As decisões de carreira costumam ser tomadas com base numa visão 

realista ou ilusória sobre o próprio perfil vocacional? 

 

Ilusória. O autoconhecimento, ou inteligência intrapessoal, ou inteligência 

emocional, como se queira chamar, ainda é um  desafio. Embora muitos dos 

componentes da amostra tenham tomado decisões acertadas acerca do PDV (ficar 

no Banco ou sair do Banco), percebe-se que o Plano não os levou a uma reflexão 

mais profunda sobre suas expectativas, objetivos e capacidades. Um número 

significativo de entrevistados permaneceu com dúvidas quanto aos futuros rumos de 

suas vidas profissionais. 

 

Os estados de sofrimento no trabalho são conseqüência, primeiramente, 

da falta de oportunidades de desenvolvimento da própria vocação e talentos?  
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Principalmente. Soma-se o trabalho repetitivo e não gratificante à falta de 

oportunidades de ascensão e aprendizagem (associada a critérios políticos) e tem-

se o sofrimento. 

 

8.4 Um Modelo a ser Discutido 
 

“Se conhecemos o inimigo e a nós mesmos, não 
precisamos temer o resultado de uma centena de combates. 
Se nos conhecemos, mas não ao inimigo, para cada vitória 
sofreremos uma derrota. Se não nos conhecemos nem ao 
inimigo, sucumbiremos em todas as batalhas” (Sun Tzu, 
século 6 a.C.). 

 

A Figura 1 (F1) demonstra que as características da estrutura burocrática, tais 

como centralização das decisões, comunicação deficiente, hierarquia rígida e falta 

de feedback, reforçam comportamentos de dependência, acomodação e submissão. 

Ao mesmo tempo, dificultam o desenvolvimento da auto-estima, de uma identidade 

pessoal e profissional autônoma e madura e do conhecimento de si mesmo, dos 

pontos fracos, das qualidades, dos talentos e das limitações. Ora, o 

desconhecimento de si mesmo, a falta de iniciativa, a dependência e a submissão a 

figuras de autoridade podem ser associadas com características infantis, impróprias 

ao indivíduo maduro do ponto de vista psicológico, conforme comprovou de forma 

brilhante Chris Argyris. Esse era o ambiente do Banco no momento do PDV. 

Conforme foi possível identificar ao longo dessa pesquisa, a organização burocrática 

não só forma, como atrai e mantém indivíduos com tais características e no caso do 

BANRISUL não foi diferente. Chegaram ao Banco indivíduos sem projetos de vida 

definidos, com difusa consciência de suas inclinações profissionais, atraídos pelas 

facilidades de ingresso. Encontraram um ambiente com fracos desafios e feedback. 

 

Em contrapartida, há o mercado de trabalho, exigindo um perfil profissional 

com características que podem ser associadas às do indivíduo adulto: auto-

conhecimento, iniciativa, crítica, independência, autogestão de carreira, capacidade 

de relacionamento com figuras de autoridade, uma relativa resolução dos conflitos 

de  submissão e dependência e projeto de vida definidos. Indivíduos com esse perfil 
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estão sendo chamados a assumir na “sociedade do conhecimento” papéis flexíveis, 

trabalho em equipes multifuncionais, ações criativas, relacionamentos efetivos em 

todos os níveis, sempre com alta capacidade de adaptação a cenários “movediços” e 

inconstantes. Não parece ser esse o perfil dos bancários, pelo menos se 

consideradas as características da amostra estudada. 

 

Frente a exigências tão distintas, resta aos bancários duas reações possíveis. 

A reação 1 (R1) é voltada para o passado, para o apego ao que resta das antigas 

estruturas, à tentativa de volta à infância perdida, à retenção (no sentido proposto 

por A. H. Fuerstenthal), aos mecanismos de defesa (no sentido proposto por Freud). 

Tais mecanismos envolvem a negação da realidade (os empregos não são mais 

para toda a vida), a racionalização (o sofrimento no Banco não é tão grande assim 

se comparado com o do mercado aí fora), a projeção (o problema não é meu nem do 

meu setor, é do governo), a identificação com figuras parentais (pessoas que 

construíram suas carreiras no Banco), entre outras. A teoria freudiana é clara em 

apontar a necessidade da presença de mecanismos de defesa, como fator 

incontestável de preservação do equilíbrio psíquico. Seu uso excessivo, no entanto, 

resulta em manifestações neuróticas e pouco adaptativas, impedindo o crescimento 

psicológico do indivíduo. No sentido proposto por Csikszentmihalyi, a evitação do 

“desafio“ jamais levará ao flow.  

 

A reação 1 aponta para dois cenários possíveis: a) permanecer no Banco, 

portanto na estrutura burocrática que não enseja desafio, crescimento e realização, 

reforçando cada vez mais os mecanismos de defesa necessários para a adaptação 

à sua cultura e estrutura. Essa alternativa, segundo relatos dos bancários aqui 

estudados, leva à estagnação e ao sofrimento no trabalho. b) buscar o mercado de 

trabalho via PDV, o que leva ao desemprego e à falência dos negócios próprios, 

visto o não desenvolvimento prévio de um perfil profissional e pessoal adequado às 

exigências do ambiente externo. 

 

Já a reação 2 (R2) exige um dispêndio inicial de energia psíquica muito mais 

elevado. Em compensação, os resultados são mais satisfatórios. “Crescer dói”, diz o 
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ditado popular. A busca pelo auto-conhecimento leva a conflitos, decepções, 

reavaliações, alegrias e frustrações. As novas demandas têm de ser negociadas 

com os demais atores, dentro da cena organizacional. Mas é o único caminho para 

atingir o flow e a maturidade.  

 

A  reação 2 também aponta para dois caminhos possíveis: a) permanecer no 

Banco, mas com uma outra perspectiva de papel e uma nova relação com as figuras 

de autoridade, com a instituição e com o trabalho em si, que passam a adquirir um 

outro significado na vida do indivíduo. Pressupõe que, mesmo numa estrutura 

burocrática, é possível manter a iniciativa e o espírito criativo, ou seja, o 

entrepreneurship – na expressão de Drucker. A relação mais madura com a 

instituição também é um caminho mais seguro para a qualidade de vida no trabalho, 

pela busca constante de desafios e as relações interpessoais maduras e positivas. 

b) reconhecer o poder das forças de auto-manutenção da estrutura burocrática, 

avaliar a relação custo-benefício de enfrentamento, e optar por buscar o mercado de 

trabalho, via PDV. Nesse caso, o indivíduo que vem desenvolvendo a reação 2 

estará preparado para competir com aqueles que vem da iniciativa privada. 

 

Naturalmente, a reação 2 permite o conhecimento e aproveitamento dos 

talentos individuais num momento de carreira em que ainda é possível adaptar-se às 

exigências externas. Ou melhor, ao longo de toda a carreira. 

 

Cabe agora a pergunta: de quem é a responsabilidade por fazer acontecer uma 

reação do tipo 2? 

 

A figura número 2 (F2) procura responder a essa questão e se constitui na 

proposta de um modelo de desenvolvimento de talentos, que enseje R2, como num 

permanente preparo, seja para um PDV, seja para o aumento da competitividade 

interna.  

 

F2 mostra, de um lado, as responsabilidades individuais de 

autodesenvolvimento, correspondentes ao indivíduo maduro. De outro, a 
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responsabilidade social da empresa, de investir em talentos com base em valores 

institucionais permanentes, não abaláveis num momento de redução de quadro. O 

indivíduo contribui com seu talento, sua busca constante pelo aperfeiçoamento e 

com os investimentos em si mesmo. A instituição com um ambiente propício ao 

exercício da maturidade. O resultado deve ser a qualidade e a produtividade, a 

competitividade e a perpetuação, e o exercício da responsabilidade social, dentro de 

um “novo acordo”19. 

 

O modelo proposto visa a criar um ambiente permanente de desenvolvimento 

das inteligências intra e interpessoal, que permita a identificação precoce dos 
talentos (a partir do processo de busca e seleção do corpo funcional) e seu 

desenvolvimento máximo. Dessa forma, a maximização do potencial humano e, 

conseqüentemente, do potencial organizacional, não é uma medida estanque e 

circunstancial, motivada por uma demanda de redução de quadro, com 

conseqüências impensadas. Ao contrário, é um processo sistêmico, contínuo e 
permanente.  

 

Favorecidos pelo clima, pela cultura e pelos valores organizacionais, os 

indivíduos estarão constantemente expostos a desafios e ao treinamento que os 

permita corresponder a esses desafios, criando condições para o crescimento 

pessoal e a satisfação no trabalho.  

 

Na dimensão individual, o modelo tem por base:  

– o autoconhecimento das motivações, expectativas, conflitos, humores, 

sentimentos, impulsos, capacidades, ambições, limitações, objetivos, 

dificuldades e habilidades;  

– o desenvolvimento dos talentos conhecidos, como forma de alcance de 

objetivos de vida e de carreira e da satisfação no trabalho;  

– o amadurecimento pessoal e profissional, incluindo a capacidade de 

tolerar frustrações, de conviver com o conflito, de negociar necessidades, 

de postergar satisfações, de investir energia no seu crescimento pessoal; e 

                                            
19 Utilizando-se a expressão de Milkovich e Boudreau (2000) 
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– o desenvolvimento da personalidade autotélica, capaz de encontrar o flow 

no dia-a-dia de trabalho. 

 

Na dimensão organizacional, considera-se básico: 

– cultura e clima favoráveis ao desenvolvimento humano, incluindo a 

aceitação dos erros, a tolerância aos conflitos, a aprendizagem em grupo, 

valorização do conhecimento e investimento em treinamento; 

– estrutura orgânica, com os componentes de participação nas decisões, 

liderança democrática, facilidade nas comunicações, informalidade, 

ascensão por mérito, feedback e reconhecimento das capacidades; 

– valores permanentes, que norteiem as ações de recursos humanos a 

longo prazo, independente de soluções imediatistas para as demandas do 

ambiente externo, que venham a trazer prejuízo às pessoas envolvidas; e 

– liderança baseada em valores, capaz de investir e de acreditar no 

potencial humano independente das circunstâncias externas e das 

características do grupo de subordinados. 

 

F2 sugere a criação de um ambiente organizacional que tolere e estimule o 

indivíduo maduro, numa visão oposta à identificada pelo já citado Chris Argyris em O 
Indivíduo e a Organização. Que tolere todos os tipos de iniciativa, não só as que 

interessam à chefia, que admita a discordância e os períodos de incerteza e de 

conflito. Independente do background psicológico que o indivíduo traz para dentro da 

organização, esse tipo de cultura e de clima descritos apoiarão os indivíduos no seu 

processo de amadurecimento. Uma vez maduros e no aproveitamento máximo de 

suas capacidades, a necessidade de saída da instituição, por uma redução de 

quadro, por exemplo, não será o “grande momento da decisão”. Um PDV adotaria 

outra dimensão, menos ameaçadora, não exigindo uma resposta num espaço de 

tempo que não corresponde à capacidade interna dos sujeitos de se reestruturarem 

e criarem uma identidade própria. A questão deixa de ser sair ou ficar na instituição. 

Passa a ser ter um perfil adequado às exigências do mercado e às suas próprias 

exigências de auto-realização. Dentro ou fora da empresa pública. É como se os 

bancários estivessem constantemente se preparando para sua saída, mesmo que 
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ela nunca viesse a ocorrer. A preparação, no entanto, não seria vã. A capacitação 

seria utilizada para o desenvolvimento do próprio Banco, que conseguiria absorver 

os indivíduos maduros.  

 

Em paralelo à sugestão do desenvolvimento de uma ambiente organizacional 

favorável ao crescimento humano, o presente modelo  pretendeu disponibilizar um 

modelo de identificação de talentos, a partir de entrevistas e de testes. Conforme 

já foi sugerido, uma bateria de testes psicológicos, psicométricos e projetivos, 

complementaria o esquema aqui aplicado. No entanto, mesmo sem os testes 

psicológicos, acredito que o modelo testado nesta pesquisa atende, pelo menos em 

grande parte, às necessidades de identificação de talentos. Também pode apoiar, 

sobremaneira, o processo de autoconhecimento dos funcionários, além do 

conhecimento, por parte da empresa, do potencial de suas equipes. 

 

Cabe ressaltar que o ambiente organizacional favorável e os recursos técnicos 

de identificação e de desenvolvimento de talentos, todavia, não excluem a 

responsabilidade e o comprometimento dos sujeitos para consigo mesmos e para 

com seus próprios projetos de vida. Não há ambiente favorável que estimule um ser 

que não está receptivo a ser estimulado. Autogerenciar a carreira, como tem sido 

proposto pelos autores na área de recursos humanos, tem por pré-requisito 

autogerenciar sua vida e suas emoções, o que não é tarefa fácil para a maioria dos 

indivíduos. Amadurecer gera sofrimento pela perda da proteção e segurança da 

infância, o que torna compreensível que muitos funcionários ainda adotem posturas 

mais dependentes.  

 

Naturalmente, nem todos os indivíduos e nem todas as instituições andariam 

juntos no seu processo de desenvolvimento pessoal e organizacional. Mas é 

justamente isso que faz a riqueza do trabalho em equipe, com seus diferentes e 

complementares perfis. Também é isso que torna premente identificar aqueles 

subordinados cuja presença é altamente desejável na organização (os alinhados 

com seus objetivos, com inclinações técnicas e intelectuais compatíveis com o 

produto e os processo produtivos da empresa, que compartilhem de seus objetivos e 
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filosofia) e aqueles que se adaptariam melhor a outro tipo de instituição ou  trabalho 

(autônomos, empresários etc.). Um PDV sem esse mapeamento prévio é 

extremamente arriscado, tanto para a empresa, que perde talentos e preserva 

servidores nada motivados, como  para os servidores, que podem tomar decisões de 

carreira equivocadas forçados pelas circunstâncias. 

 

Resumidamente e para concluir, os quadros apresentados demonstram que os 

modelos burocráticos disfuncionais estimulam as reações imaturas e dependentes e 

o reforço de mecanismos de defesa como a negação, a projeção, a identificação 

idealizada com figuras de autoridade, impedindo o desenvolvimento das 

capacidades e potenciais. Como conseqüência, temos perfis profissionais rígidos e 

pouco adaptados às exigências do mundo profissional. Tais sujeitos, se optarem 

pelo PDV, podem estar fadados ao insucesso e ao desemprego; se não optarem, ao 

sofrimento no trabalho e ao não atingimento do flow. Oposto a isso, está o modelo 

orgânico, reforçando a reação oposta, de crescimento e negociação das 

necessidades individuais e organizacionais, que prepara os indivíduos para a 

assunção de múltiplos papéis, mais ricos e flexíveis. Estes sujeitos poderão assumir 

novas funções “lá fora” (no mercado de trabalho, fora do BANRISUL, se optarem 

pelo PDV) ou no próprio BANRISUL, autorealizando-se a contribuindo  para o 

sucesso e perpetuação da empresa com sua capacidade criativa, espírito 

empreendedor, potencial intelectual e qualidade humana.  

 

Uma proposta utópica? Talvez, mas como esperar que as empresas brasileiras 

pertençam à sociedade do conhecimento, com membros que nem sequer conhecem 

a si mesmos? 

 

8.5. Propostas para Novas Pesquisas 
 

Como sugestão para futuras pesquisas, destaco a importância de buscar-se 

uma instituição que pratique, pelo menos em parte, os valores propostos no modelo 

descrito no item 8.2. A seguir, o pesquisador poderia estabelecer indicadores  de 

qualidade de vida no trabalho, produtividade, competitividade, e capital intelectual. O 
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terceiro passo seria a medição dos indicadores na instituição escolhida, numa 

instituição burocrática e numa terceira instituição “espelho”. Por instituição espelho 

entende-se uma instituição não burocrática, mas que não se enquadre no modelo 

acima. Comparar os indicadores das três empresas. Essa sugestão resultaria, em 

proporções mais modestas, num trabalho semelhante ao de Collins e Porras em 

“Feitas para Durar”. A diferença seria o juízo de valor sobre os valores 

organizacionais. O enfoque central seria a Liderança Baseada em Valores, no 

modelo de O’Toole. 

 

Tal pesquisa poderia comprovar ou não a eficácia do modelo aqui proposto e 

embasar futuras ações  em gestão de pessoas, tanto em instituições públicas, 

quanto privadas, a partir de indicadores concretos. Seu objetivo seria verificar a 

compatibilidade entre um modelo humanista de organização, com os resultados 

financeiros positivos, re-significando o trabalho e suas estruturas. 
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Figura 1: Modelo de redução de quadro com desenvolvimento de talentos: possíveis reações às estruturas 
burocráticas e orgânicas. 
Fonte: elaborado pela autora 
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Indivíduo - Reação 2: MATURIDADE 
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Figura 2 – Modelo de redução de quadro com desenvolvimento de talentos: papéis individuais e organizacionais.  
Fonte: elaborado pela autora 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – ROTEIRO PARA ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA – ANÁLISE DO 
TRIÂNGULO DA FORMAÇÃO DE CSIKSZENTMIHALYI E GARDNER 

 
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
Nome 

Sexo 

Idade 

Estado Civil 

Número de filhos (sexo e idade) 

Naturalidade 

Nível de Instrução 

 
2. DADOS DO PDV 
Optou pelo PDV? 

Se não, houve mudança no cargo ou situação de trabalho após sua opção? 

Se sim, qual o motivo que o levou a optar pelo PDV? 

Quais suas expectativas e temores na época da opção em relação ao Programa? 

Onde aplicou seus recursos? 

Qual sua atividade atual? Parou de trabalhar? É empregado? É executivo?  

É empresário? 

Se abriu negócio, ele sobrevive? 

Se não sobrevive, como pretende dar continuidade à vida profissional? 

Se sobrevive, dá lucro?  
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É o mesmo negócio iniciado logo após a saída da empresa? 

Quais as principais dificuldades e facilidades encontradas no desenvolvimento do 

negócio nas fases de planejamento, implantação e continuidade? 

Quais os estímulos, oportunidades e barreiras impostas pelo Programa? 

 

3. DADOS DA EMPRESA, CASO TENHA ABERTO UMA 
Ramo de negócio 

Tempo de empresa 

Investimento inicial 

Faturamento 

Lucro líquido 

Nível de endividamento 

Número de funcionários 

 

4. NÍVEL DE SATISFAÇÃO COM SUA OPÇÃO OU NÃO PELO PDV, E COM 
SUAS OPÇÕES POSTERIORES 
Como se sente em relação ao período anterior ao PDV? 

Está mais satisfeito 

Está no mesmo nível de satisfação  

Está mais insatisfeito 

Está arrependido de ter aderido ao PDV 

Está arrependido de não ter aderido ao PDV 

 

5. DADOS PROFISSIONAIS 
Fale de sua história profissional e carreira, seu curriculum vitae, seus empregos e 

atividades profissionais anteriores e atuais, os cargos ocupados, os tipos de 

instituição, os níveis de rendimento obtidos, as responsabilidades e resultados, os 

motivos de satisfação e insatisfação, as oportunidades e dificuldades. 
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6. PERFIL INTELECTUAL 
Quais os tipos de capacidade intelectual são importantes para seu trabalho? 

Psicomotora? Lógico-Matemática? Lingüística? Mecânica-Espacial? 

Relacionamento? 

 

7. PERFIL PSICOLÓGICO 
Como descreveria seu modo de ser com suas próprias palavras? 

 

8. PERFIL MOTIVACIONAL 
Do que você mais gosta e do que menos gosta no seu trabalho? Com que tipo de 

pessoa mais gosta e com que tipo menos gosta de trabalhar? Encontra desafios em 

seu trabalho? De que tipo? 

 

9. HISTÓRIA FAMILIAR 
Fale sobre a história de sua família, o número de membros, o que cada um faz para 

viver, seus valores, o que aprendeu com eles. Comece com uma descrição de como 

viveu sua infância, passando pela adolescência, até a idade adulta.  

 

10. MODELOS, JUIZES E APOIADORES 
Cite pessoas, vivas ou personagens históricas, a quem você admira e diga 

sucintamente porque. Houve alguém importante  em sua vida que o estimulou ou 

influenciou seus pensamentos e atitudes em relação ao trabalho?  

 

11. VALORES E PLANO DE VIDA 
Quais seus principais valores e quais seus projetos de vida? 
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ANEXO 2 - LEVANTAMENTO DE INCLINAÇÕES PROFISSIONAIS DE SCHEIN 
 
O objetivo deste questionário é incentivá-lo a refletir sobre suas áreas de 

competência, objetivos e valores. Este questionário por si só não revelará seus 

pontos de referência profissionais, pois é provável que suas respostas não sejam 

imparciais. Contudo, você será levado a pensar sobre o assunto e irá preparar-se 

para discuti-lo com seu parceiro.  

 

Procure responder às perguntas com honestidade e prossiga rapidamente. 

Evite pontuações extremas quando não tiver absoluta certeza de ter sentimentos  

definidos em  uma outra direção.  

 

Que valor atribuir aos itens? 
 

Para cada um dos quarenta itens seguintes, avalie o quanto cada um se aplica 

a você, de um modo geral, atribuindo-lhe um número de um a seis. Quanto maior o 

número, mais aquele item reflete o que você verdadeiramente pensa a seu respeito. 

Por exemplo, se o item diz “Sonho em ser presidente de uma empresa”, você deve 

marcar da seguinte forma: 

“1” se a afirmação jamais se aplica a você 

“2” ou “3” se a afirmação ocasionalmente se aplica a você 

“4” ou “5” se a afirmação freqüentemente se aplica a você 

“6” se a afirmação sempre se aplica a você 

 

Utilize este sistema de numeração para classificar até que ponto cada um dos 

itens se aplica a você e escreva o número no quadradinho. 
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Levantamento de Inclinações Profissionais 
 

  1. Sonho em ser tão bom no que faço que minha opinião de especialista será 

sempre solicitada. 

  2. Sinto-me mais realizado em meu trabalho quando consigo integrar e dirigir o 

trabalho de outras pessoas. 

  3. Sonho em ter uma carreira que me dê a liberdade de executar meu trabalho a 

meu modo e dentro do meu horário. 

  4. Considero segurança e estabilidade mais importantes do que liberdade e 

autonomia. 

  5. Estou sempre à procura de idéias que me permitam dar início a um 

empreendimento próprio. 

  6. Somente considerarei minha carreira um sucesso se achar que contribuí 

verdadeiramente para o bem-estar da sociedade. 

  7. Sonho com uma carreira que me possibilite solucionar  problemas ou vencer 

em situações extremamente desafiadoras. 

  8. Prefiro sair da empresa onde estou a ocupar um cargo que prejudique a 

possibilidade de satisfazer meus interesses pessoais e familiares. 

  9. Só vou achar que minha carreira é um sucesso se puder aperfeiçoar minha 

capacidade técnica ou funcional até o mais alto nível de competência. 

  10. Sonho em estar à testa de uma organização complexa e tomar decisões que 

afetem muitas pessoas. 

  11. Sinto-me mais realizado em meu trabalho quando tenho inteira liberdade de 

definir minhas tarefas, horários e métodos. 

  12. Prefiro sair da empresa onde estou a aceitar um cargo que coloque em risco 

minha segurança. 

  13. Acho mais importante tocar minha própria empresa do que ocupar um alto 

cargo administrativo em uma empresa alheia. 
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  14. Sinto-me mais realizado em relação à minha carreira quando coloco minha 

capacidade a serviço de meus semelhantes. 

  15. Somente vou considerar minha carreira um sucesso se enfrentar e superar  

situações muito difíceis. 

  16. Sonho com uma carreira que me permita conciliar minhas necessidades 

pessoais, familiares e profissionais. 

  17. Tornar-me diretor técnico na área de minha especialidade me atrai mais do 

que tornar-me diretor geral. 

  18. Somente vou achar que minha carreira é um sucesso se me tornar diretor de 

alguma organização. 

  19. Somente vou achar que minha carreira é um sucesso se conseguir total 

autonomia e liberdade. 

  20. Procuro emprego em organizações que me proporcionem uma sensação de 

segurança e estabilidade. 

  21. Sinto-me mais realizado em minha carreira quando consigo construir algo 

que seja inteiramente resultado de minhas idéias e esforços. 

  22. Acho mais importante utilizar minhas aptidões para fazer deste mundo um 

lugar melhor para se viver e trabalhar do que para alcançar uma alto cargo 

administrativo. 

  23. Sinto-me mais realizado em relação à minha carreira quando resolvo 

problemas aparentemente insolúveis ou venço em situações muito adversas. 

  24. Somente acho que minha vida está sendo bem-sucedida quando consigo 

contrabalançar exigências pessoais, familiares e profissionais. 

  25. Prefiro sair da empresa onde estou a aceitar um cargo em esquema rotativo 

que me afaste da minha área de especialidade. 

  26. Tornar-me diretor geral é mais interessante para mim do que ocupar o cargo 

de diretor técnico do primeiro escalão na minha área de especialidade. 
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  27. Mais do que ter segurança, considero importante a oportunidade de realizar 

o trabalho a meu modo, livre de regras e limitações. 

  28. Sinto-me mais realizado em meu trabalho quando acho que tenho inteira 

segurança financeira e estabilidade no emprego. 

  29. Somente vou achar que minha carreira é um sucesso se conseguir criar ou 

construir algo que seja uma produção ou idéia inteiramente minha. 

  30. Sonho em ter uma carreira que dê uma verdadeira contribuição para a 

humanidade e a sociedade. 

  31. Procuro oportunidades profissionais que desafiem minha capacidade de 

solucionar problemas e/ou minha competitividade. 

  32. Para mim é mais importante conciliar as demandas de minha vida pessoal e 

profissional do que alcançar um alto cargo administrativo. 

  33. Sinto-me mais realizado em meu trabalho quando sou capaz de utilizar 

minhas aptidões e talentos. 

  34. Prefiro sair da empresa onde estou a aceitar um cargo que me afaste da 

carreira administrativa. 

  35. Prefiro sair da empresa onde estou a aceitar um cargo que reduza minha 

autonomia e liberdade. 

  36. Sonho em seguir uma carreira que me permita sentir segurança e assegure 

estabilidade. 

  37. Sonho em começar a fazer crescer meu próprio negócio. 

  38. Prefiro sair da empresa onde estou a aceitar um cargo que prejudique minha 

habilidade de ser útil aos outros. 

  39. Acho mais importante solucionar problemas quase insolúveis do que 

alcançar uma alta posição administrativa. 

  40. Sempre procurei oportunidades profissionais que interferissem o mínimo 

possível em meus interesses pessoais ou familiares.  
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Releia suas respostas e localize os itens aos quais você atribuiu mais pontos. 

Escolha os TRÊS itens que mais se aplicam a você e acrescente a cada um 

QUATRO (4) pontos.  
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ANEXO 3 – CONHECENDO O BANRISUL: HISTÓRICO E SITUAÇÃO ATUAL 
 
As informações abaixo foram obtidas no site www.banrisul.com.br. 

 
O BANRISUL 

O maior banco do Rio Grande do Sul 
  

O BANRISUL é o maior banco do Rio Grande do Sul, onde sua rede atende 
358 municípios (72% do total). Os serviços, no entanto, se estendem até outras 
localidades do país. Além das 331 agências gaúchas (48 em Porto Alegre), o 
BANRISUL está presente no Distrito Federal e nos seguintes Estados: Bahia, Ceará, 
Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo. 
Ainda mantém um escritório de negócios em Buenos Aires e agências em Nova York 
e Grand Cayman. 

 
        O Governo do Estado é o acionista controlador do BANRISUL, o que define a 
conjugação das naturezas comercial e pública da instituição. Com permissão para 
funcionar como banco múltiplo, atua em diversas frentes do sistema financeiro, por 
meio de suas carteiras comercial, de investimento e desenvolvimento, de Crédito 
Imobiliário e de crédito ao consumidor 

 
        O papel social da instituição, como agente de desenvolvimento do Estado, é 
verificado a partir de uma série de ações promovidas em parceria com as secretarias 
e órgãos do governo. Alguns exemplos são os programas de recuperação de 
setores econômicos e o crédito para agricultura familiar. 

 
        O aprimoramento das condições de atendimento de sua extensa base de 
clientes é uma preocupação constante do BANRISUL, que segue promovendo 
melhorias em tecnologia e automação. Em 2000, foram investidos R$ 36 milhões na 
área. Já para este ano, o montante deverá atingir R$ 50 milhões. 

 
        O banco detém também a maior rede de auto-atendimento do Estado (660 
pontos). Além do tradicional serviço personalizado oferecido nas agências e dos 
postos de auto-atendimento, o BANRISUL presta atendimento à distância por meio 
do Banrimicro, Banrifone, Banrifax e da Agência Virtual. 

 
        De maneira pioneira em todo o Brasil, foi lançado em 1986 o Banrimicro, que 
possibilitava a movimentação da conta-corrente via discagem remota e, 
posteriormente, pela Internet. Com o passar do tempo, esse serviço foi aprimorado. 
No início do ano passado, estreou o novo site do banco, totalmente reformulado. 
Com esse conjunto de produtos e serviços, o cliente ganha mais comodidade e 
praticidade para movimentar sua conta. 
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O Grupo 
 
O Grupo BANRISUL é formado por três empresas subsidiárias: 
– BANRISUL Arrendamento Mercantil 
– BANRISUL Armazéns Gerais 
– BANRISUL Corretora de Valores 
 
Os diferentes campos de atuação de cada uma das empresas garantem ao 

grupo a possibilidade de atuar em diversos segmentos do mercado bancário, de 
arrendamento mercantil, de corretagem de valores, de processamento de dados, de 
armazenamento e de entrepostagem aduaneira de produtos. As empresas do grupo 
trabalham de forma integrada, operacional e mercadologicamente. 

 
 

BANRISUL Arrendamento Mercantil 
 

        A BANRISUL Arrendamento Mercantil foi constituída em 1990 substituindo a 
antiga BANRISUL Financeira S.A. Suas operações são direcionadas basicamente 
para o financiamento de veículos, máquinas e equipamentos por meio de leasing. 
Desta forma, o cliente pode fazer a aquisição de bens duráveis com pagamento de 
longo prazo. 

 
 
BANRISUL Armazéns Gerais 

 
        Criada para atuar no ramo de movimentação e armazenagem de mercadorias 
em geral, a BANRISUL Armazéns Gerais atua na cidade de Canoas como uma 
Estação Aduaneira de Interior (EADI), prestando serviços na importação e 
exportação, nas modalidades de Entreposto Aduaneiro, Depósito Alfandegado 
Público (DAP) e Depósito Alfandegado Certificado (DAC). 

 
        A empresa ainda administra as Estações Aduaneiras de (EAFs) nas cidades de 
Uruguaiana, Jaguarão e Santana do Livramento. São aproximadamente 45 mil m² de 
área coberta, destinada ao armazenamento de mercadorias diversas. 

 
 

BANRISUL Corretora de Valores 
   

        A BANRISUL Corretora de Valores e Câmbios atua no mercado de capitais 
desde 1971, criando tradição na intermediação de títulos de valores mobiliários 
negociados nas bolsas de valores. Seus clientes contam com uma estrutura 
operacional moderna e atualizada, dispondo de loja e de plenário na Agência Central 
do BANRISUL em Porto Alegre. 

 
        Agilidade e transparência nas operações nos mercados à vista e de opções são 
disponibilizados ao cliente, que pode acompanhar pela Internet as movimentações 
ocorridas nas empresas dos segmentos com o quais a Corretora atua: Bolsa de 
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Valores de São Paulo (Bovespa), Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, Bolsa de 
Mercadorias e Futuros e Bolsa de Mercadorias do Rio Grande do Sul. 

 
        A BANRISUL Corretora realiza ainda a administração de recursos de terceiros 
em carteiras individuais ou coletivas com o fomento de fundos e de clubes de 
investimentos. Também fornece suporte técnico aos investidores, auxiliando-os na 
identificação das melhores oportunidades do mercado de capitais. 
 
 
Um banco identificado com seu povo 
 

É impossível descrever a história do BANRISUL sem identificá-la com a 
trajetória do Rio Grande do Sul no século 20. Fundado em 12 de setembro de 1928, 
o banco tem se caracterizado como uma instituição de crédito confiável e atenta às 
necessidades da comunidade gaúcha. Desde sua criação, o BANRISUL se destaca 
também na recuperação de setores econômicos em crise e no desenvolvimento de 
novas atividades empresariais. 

 
Por cerca de 200 anos, a pecuária liderava a economia gaúcha. Desprezado 

pelos governos desde a descoberta do Brasil em meio a disputas entre Portugal e 
Espanha, o Rio Grande do Sul só passou a ser colonizado de forma sistemática no 
século 18. A chegada dos imigrantes alemães e italianos no século 19 intensificou o 
desenvolvimento econômico do Estado. 

 
        Depois de uma fase promissora, os pecuaristas atravessaram uma crise de 
grandes proporções por volta de 1920. Premidos pelas dívidas, os criadores de gado 
reivindicaram do governo estadual incentivos especiais - financeiros e tributários - a 
fim de ultrapassar as dificuldades e impulsionar o desenvolvimento do setor. 

 
Em 1927, com a realização do 1º Congresso de Criadores, surgiu a proposta 

da criação de um banco de crédito rural. O evento, realizado com toda a pompa e 
circunstância no Theatro São Pedro,em Porto Alegre, visava analisar os problemas 
da economia estadual, com foco direto sobre a crise enfrentada pelas charqueadas 
e por toda a produção relacionada à pecuária. 

 
Os argumentos eram fortes demais para passarem despercebidos pelo 

governo federal, e o presidente Washington Luís baixou decreto autorizando o 
Estado a criar um banco de crédito. Às 10h do dia 12 de setembro de 1928, em 
solenidade que contou com a presença do então presidente do Estado, Getúlio 
Vargas, foi criado o Banco do Rio Grande do Sul. 

 
Com um capital inicial de 50 mil réis, o principal objetivo da nova instituição era 

atender às necessidades de crédito da pecuária gaúcha. Como banco oficial, passou 
a arrecadar logo de início toda a tributação estadual, até então recebida pelo Banco 
Pelotense, que posteriormente foi incorporado pelo BANRISUL. 

 
        No ano seguinte, a matriz do BANRISUL, instalada no edifício do Tesouro do 
Estado, transferiu-se para uma nova sede, na Avenida Mauá. Em conseqüência do 
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crescimento dos negócios e do número de funcionários, o banco oficial do Estado 
inaugurou na década de 60 seu atual edifício-sede, na Rua Capitão Montanha. 

 
Em 1969 e 1970, a instituição incorporou, respectivamente, o Banco Real de 

Pernambuco S.A. e o Banco Sul do Brasil S.A., estendendo sua rede até 
Pernambuco e Ceará, além de ampliar o número de agências já existentes em Santa 
Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. A abertura de uma agência em Nova York, em 
1982, inseriu o BANRISUL no grupo de operadoras internacionais. 

 
        A década de 80 marcou o início da automação nos serviços do banco. Os 
maciços investimentos efetuados desde março de 1991 colocaram a instituição na 
vanguarda da automação bancária no Estado. 

 
        Em março de 1990, o BANRISUL obteve autorização do Banco Central para 
operar como Banco Múltiplo, com as Carteiras Comercial, de Crédito Imobiliário e de 
Crédito, Financiamento e Investimento. 

 
        Em 1992, incorporou o Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do 
Sul (Badesul) e a Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários do Estado do Rio 
Grande do Sul (Divergs), ao mesmo tempo em que foi instituída a presidência única 
para o Sistema Financeiro Estadual - BANRISUL e Caixa Econômica Estadual. 

 
        Em 1998, o BANRISUL incorporou as agências da antiga Caixa Econômica 
Estadual, 

 
Consolidando sua posição de maior rede de distribuição do sul do país, além 

de tornar-se um banco de varejo. As ações calcadas em linhas de crédito de longo 
prazo ainda são operacionalizadas pelo BANRISUL, mas em breve ficarão 
concentradas na Caixa Estadual S.A. - Agência de Fomento, que atualmente está 
em fase de constituição. 

 
 O banco tem hoje mais de 2 milhões de contas correntes, uma rede de 352 

agências (283 no interior do Rio Grande do Sul, 48 em Porto Alegre, 19 em outros 
Estados e duas no Exterior - Nova York e Grand Cayman), 302 postos de serviço e 
um escritório em Buenos Aires. Seu portfólio de produtos e serviços o colocam na 
linha de frente dos grandes bancos, com uma tecnologia de vanguarda que 
assegura auto-atendimento e telesserviços compatíveis com as exigências da 
clientela e do mercado. 
 
 
O BANRISUL e a comunidade 
 

O banco tem uma profunda ligação com a comunidade gaúcha. Sua 
participação direta no desenvolvimento cultural e social do Estado também é 
traduzida no apoio e patrocínio aos diversos eventos que mobilizam a população dos 
quatro cantos do Rio Grande do Sul. Feiras industriais e agrícolas, festivais, projetos 
culturais e festas de diferentes dimensões têm contado com a atuação intensa do 
BANRISUL. 
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        O Festival de Cinema de Gramado, o Festival Internacional de Teatro de 
Bonecos em Canela, a Expointer em Esteio, a Feira do Livro de Porto Alegre, o 
Sonho de Natal em Canela e o Réveillon 2000 em Porto Alegre são alguns 
exemplos. Isso sem citar as centenas de feiras e festas realizadas por todo o Interior 
em que o BANRISUL tem marcado presença. 

 
        Em 1999, ano em que completou 71 anos, o BANRISUL inovou nas 
comemorações e comprou uma edição inteira do livro infantil Um Guri Daltônico, do 
autor gaúcho Carlos Urbim. Quatro mil exemplares foram distribuídos a todas as 
bibliotecas da rede estadual e a cerca de 300 estudantes de escolas públicas que 
participaram da tarde de autógrafos. Foi uma grande festa em plena Praça da 
Alfândega, ao lado da Agência Central, em Porto Alegre, que reuniu o autor e seus 
leitores. As crianças se divertiram com shows ao vivo e farta distribuição de pipoca, 
cachorro-quente, refrigerante, pirulito, balões e muita diversão. 
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ANEXO 4 – FOLDER DO PROGRAMA DE DEMISSÕES VOLUNTÁRIAS DO 
BANRISUL 

 
 


