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RESUMO 
 

O Poder é um valor humano e social relacionado ao status social, prestígio, controle e 

domínio sobre pessoas e recursos. Trata-se de um valor humano básico, que comunica 

necessidades de poder e se manifesta nas relações de trabalho e na vida dos gestores. O poder 

é inerente à função de gestor. Para obter os resultados e harmonizar a organização, o gestor 

precisa controlar, tomar decisões, organizar, estruturar, comunicar, motivar, persuadir, liderar, 

fazer conexões, otimizar, direcionar os recursos e agir. Logo, esse poder vem do trabalho. O 

trabalho ocupa um espaço desproporcional e crescente na vida dos indivíduos e os símbolos 

de poder, oriundos do trabalho, representam um aspecto relevante nas relações sociais nas 

diferentes esferas da vida. O objetivo desta investigação foi compreender como os gestores 

satisfazem as suas necessidades de poder, mediante valores sociais relativos a poder oriundos 

do exercício do trabalho, e como esses valores se evidenciam nas diferentes áreas da vida e 

refletem a centralidade do trabalho na vida dos gestores. Conduzimos entrevistas qualitativas 

com 38 gestores do sexo masculino, na cidade de São Paulo, oriundos de diferentes setores da 

economia, faixas etárias, cargos e níveis hierárquicos. Os resultados obtidos mediante análise 

textual interpretativista revelaram o papel e a importância do trabalho para os gestores, 

mostraram quais são os símbolos de poder para eles, e levaram-nos a reconhecer os valores 

sociais relativos a poder e entender como eles se encontram nas diferentes áreas da vida e 

refletem a centralidade do trabalho. É na interação social entre os indivíduos, que se 

configuram os símbolos de poder que adentram todas as demais áreas da vida, impactando a 

suas escolhas, suas formas de ser, de agir e de viver. O Poder como um valor básico que 

representa necessidades, está relacionado a Valores Sociais relativos a Poder, que por sua vez,  

estão conectados às Áreas da Vida.  

 

Palavras chave: Valores Humanos. Centralidade do Trabalho. Gestores. Símbolos do Poder. 

Persona. Áreas da Vida. 



ABSTRACT 

 

Power is a social and human value, related to social status, prestige, control and 

dominance over people and resources. It is a basic human value, which communicates the 

needs of power and is present in workplace relationships and in the private lives of managers. 

Power is inherent to the management role. In order to obtain results and to harmonize the 

organization, managers need to control, make decisions, organize, structure, communicate, 

motivate, persuade, lead, make connections, optimize, direct the resources and act. Therefore, 

power comes from work. Work occupies a growing and disproportional significance in the 

lives of individuals and the symbols of power that arise from work represent a relevant aspect 

in the social relationships in the different life areas. The objective of this paper was to 

comprehend how managers satisfy their need of power, by means of the social values related 

to power that arise from work and how these values are evident in different life areas and 

reflect the work centrality on managers’ lives. We conducted qualitative interviews with 38 

male managers in the city of São Paulo, from different industries, ages, positions and 

hierarchal levels. The results were obtained through interpretative contextual analysis. They 

demonstrated the role and the meaning of work for managers, revealed the symbols of power 

for them, lead us to recognize the social values related to power and to apprehend how they 

become manifested in different life areas and reflect work centrality. In the social interaction 

between individuals, the symbols of power are established, ingress the life areas, and impact 

the way individuals make choices, behave, act and live. Power, as a basic value that 

communicates the needs, is related to social values linked to power, which are connected to 

the life areas.  

 

Key Words: Human Values. Work Centrality. Managers. Power Symbols. Persona. Life 

Areas. 
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1 INTRODUÇÃO  

	
Gestores na cidade de São Paulo, como em muitas partes do mundo, vivem suas vidas 

e constroem suas carreiras em busca de realização profissional e pessoal. A Centralidade do 

Trabalho é o grau de importância geral que o trabalho tem na vida de um indivíduo em um 

dado ponto no tempo (EQUIPE MOW, 1987).  

Nossas inquietações enfocam-se na importância que o trabalho ocupa na vida dos 

gestores, entrelaçado à representatividade que o poder desempenha nas relações sociais que 

ocorrem nas diferentes esferas da vida.  

Em 1930, John Maynard Keynes previu que, em 2030, as pessoas trabalhariam 15 

horas por semana, em função dos enormes avanços da tecnologia. A realidade tem contrariado 

tais previsões: atualmente, os americanos trabalham o equivalente a 30 dias a mais por ano 

que em 1960, com apenas 16 horas de descanso por semana, apesar de todos os avanços 

tecnológicos e da expectativa de que trariam maior liberdade e tempo de lazer ao ser humano 

(SCHULTE, 2014). 

Para Schulte (2014), o trabalho ocupa um espaço desproporcional e crescente na vida 

dos indivíduos, sobrepondo-se às áreas da vida relativas ao lazer, à família, ao prazer, o que 

resulta em sentimento de culpa relacionado aos momentos de férias ou de ócio. O indivíduo 

somente vê sentido na sua vida como ente produtor, ‘insanamente ocupado’, preso  a uma 

armadilha, correndo atrás do relógio (Chronos), vivendo freneticamente, concentrado no 

trabalho e sem consciência de que a vida passa rápido, sem tempo para viver os momentos 

essenciais e significativos (Kairos), partícipe de uma máquina de geração de resultados 

financeiros e superação de metas. Todas as outras áreas da vida são mantidas em segundo 

plano e a carreira passa a ser a grande protagonista. (SCHULTE, 2014). 

Keller e Alsdorf (2014), numa perspectiva religiosa do papel do trabalho na vida do 

indivíduo, afirmam que o trabalho pode revelar nossos ídolos. Em uma situação de idolatria, o 

próprio Ego do indivíduo poderia se tornar o seu falso deus, traduzido em símbolos, como as 

conquistas de poder, prazeres, dinheiro, conforto, imagem pública e status, ídolos que podem 

levar os seres humanos a trabalharem em excesso. Estamos presos em um círculo vicioso que 

nos deixa cegos em nossa idolatria, reforçados por uma sociedade que alimenta e reforça os 

mesmos valores, com ênfase excessiva.  Absolutizamos algo que deveria ser relativo, numa 

sociedade onde ninguém mais tem certeza sobre os objetivos e os fins da existência humana. 

Os meios: o trabalho, o dinheiro, o poder e o sucesso tornaram-se uma idolatria coletiva e 

social, com ideais culturais. Todos os indivíduos necessitam se adequar e se conformar, como 
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peças numa grande engrenagem, se quiserem ter valor e significado (KELLER; ALSDORF, 

2014). 

A sociedade moderna trouxe uma alteração que “[...] mudou drasticamente o papel do 

trabalho em nossa vida, ele se transformou no modo pelo qual nos definimos” (KELLER; 

ALSDORF, 2014, p. 134). Nessa mesma linha, Schulte defende a perspectiva de que a própria 

identidade está sendo buscada no trabalho:  “[...] o trabalho adquiriu um significado muito 

poderoso. Hoje, ele tem menos a ver com a luta pela sobrevivência, e mais com a busca por 

identidade” (SCHULTE, 2014, p. 41). 

Alves (2004) insere uma narrativa que ilustra muito bem o sentimento de inutilidade 

que o indivíduo pode experimentar no momento em que, depois de anos, o trabalho deixa de 

ser central em sua vida, como na chegada da aposentadoria: 

	
Você que trabalhou, batalhou, criou os filhos, envelheceu, os filhos 
cresceram, saíram de casa, você se aposentou...E agora o tempo se estende 
vazio a sua frente, pouco importa levantar-se cedo ou tarde, não  faz 
diferença, os dias ficaram todos iguais, não  há batalhas a travar, ninguém 
precisa de você...cada dia é um peso, é preciso matar o tempo, descobrir um 
jeito de não  pensar, pois o pensamento dói, e vem uma vontade de beber, de 
esquecer, de morrer (ALVES, 2004, p. 54).	

	

E segue com uma interessante e triste metáfora: 
	

Chegou o momento da inutilidade, lhe ensinaram (e você acreditou) que os 
homens e as mulheres são como ferramentas, que só valem enquanto forem 
úteis. Um serrote velho, uma enxada gasta, um alicate torto, um fósforo 
riscado, uma lâmpada queimada, não  prestam para nada. Não  merecem ser 
guardados. Só ocupam espaço e devem ser jogados fora (ALVES, 2004, p. 
54). 

 
Num mundo consumista, em que o marketing, em vez de exaltar as características e 

qualidades dos produtos, faz implicitamente uma associação de que a nossa identidade e a 

nossa felicidade vêm dos produtos que adquirimos: “[...] somos incentivados a criar uma 

persona, um personagem de nós mesmos, por meio das grifes que usamos e da identidade que 

construímos online” (KELLER; ALSDORF, 2014, p. 140). Veicula-se a ideia de que a vida só 

será plena se o indivíduo for um profissional de sucesso, bem pago. Não vigora a noção de 

que o “eu” vem de nosso papel na família e na sociedade, do caráter, da coragem, da 

humildade, do amor e da justiça, e não do “nosso papel como consumidores” (p. 139).  

O poder é inerente à função de gestor. Para obter os resultados e harmonizar a 

organização, o gestor precisa controlar, tomar decisões, organizar, estruturar, comunicar, 
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motivar, persuadir, liderar, fazer conexões, otimizar, direcionar os recursos e agir 

(CUSTÓDIO et al., 2013). Logo, esse poder vem do trabalho. Os valores ou os objetivos do 

trabalho podem ser vistos como expressões dos valores básicos no ambiente de trabalho. Os 

valores relativos ao trabalho são expressões em um contexto específico dos valores básicos 

dos indivíduos e expressam a estrutura desses valores (ROS; SCHWARTZ; SURKIS, 1999). 

Prestígio é um valor relativo ao trabalho que representa a necessidade de poder 

(PORTO; TAMAYO, 2003). Então, é possível pressupor a relação entre o Prestígio e os 

valores básicos Face e Poder, no sentido de controle de recursos e de domínio sobre pessoas.  

O poder está relacionado ao status social, prestígio, controle e domínio sobre pessoas e 

recursos. É um valor humano básico que comunica necessidades de poder (SCHWARTZ, 

1992) e está presente nas relações de trabalho e na vida dos gestores. 

Carl Jung, psicólogo suíço e criador da Psicologia Analítica, no início do século XX, 

embora não  tenha tratado diretamente de valores,  avalia o quanto os símbolos de poder, 

relacionados a prestígio, aparências e identidade, revestem o que chama de Persona, a parte 

mais externa da personalidade, que faz a interação com o meio social, para atender às 

expectativas desse meio com o qual o indivíduo pode, patologicamente, estar identificado. 

(JUNG, 1923/1981) 

Schwartz define que valores básicos são encontrados em quase todas as culturas e são 

conceitos ou crenças que se relacionam a estados finais desejáveis ou comportamentos; 

transcendem situações específicas; guiam a seleção ou a avaliação de comportamentos ou 

eventos; são ordenados pelo grau relativo de importância (SCHWARTZ, 1992). São usados 

para caracterizar sociedades e indivíduos, e explicar bases motivacionais de atitudes e 

comportamentos (SCHWARTZ, 2006). 	

Considerando que os valores básicos expressam necessidades e consistem em 

motivações para a ação (SCHWARTZ, 1992), uma pergunta que surge é como os gestores 

satisfazem as suas necessidades de poder, tanto no trabalho quanto nas demais áreas da vida.  

De acordo com Teixeira (2009), a satisfação das necessidades se dá por meio dos 

valores sociais, os quais, por sua vez, expressam os valores básicos. Os valores sociais 

estabelecem-se na interação intersubjetiva das relações humanas, nos grupos sociais.  Os 

valores sociais são objetos abstratos ou concretos, com um significado para os membros de 

um grupo social que pode vir a ser alvo de uma ação (THOMAS; ZNANIECKI, 1918/2013). As 

pessoas agem em relação aos objetos de acordo com as atitudes em relação a eles (THOMAS; 

ZNANIECKI, 1918/2013) e conforme os significados a eles atribuídos (GRIFFIN, 2006). Os 

significados são construídos mediante interação e linguagem. Os símbolos, que vão além do 
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significado atribuído aos objetos, são socialmente construídos pelos grupos sociais e por eles 

reconhecidos (HEWITT, 2003). Um valor social é compartilhado mediante significados e 

simbolização.   

Tendo em vista: a) a importância que o trabalho assumiu no mundo moderno; b) que o 

exercício do poder é inerente à função dos gestores; c) que o poder pode ser compreendido 

como um valor básico que representa a necessidade de poder; d) que o valor “poder” se 

expressa nos valores sociais a ele associados e que estes consistem numa forma de satisfazer a 

necessidade de poder, propôs-se para este trabalho o seguinte problema de pesquisa: como os 

valores sociais, com significado compartilhado relativo a poder estão presentes nas diferentes 

áreas da vida e refletem a centralidade do trabalho?  

Em última instância, buscou-se, como objetivo geral,  compreender como os gestores 

satisfazem as suas necessidades de poder, mediante valores sociais relativos a poder oriundos 

do exercício do trabalho, e como esses valores se evidenciam nas diferentes áreas da vida e 

refletem a centralidade do trabalho na vida dos gestores. 

Para o alcance do objetivo geral proposto, a consecução de alguns específicos se fez 

necessária: 

a)   entender o papel e a importância do trabalho para os gestores; 

b)  identificar quais são os símbolos de poder para os gestores.  

c)  reconhecer os valores sociais relativos a poder.  

d)  compreender como os valores sociais relativos a poder estão presentes nas 

diferentes áreas da vida e refletem a centralidade do trabalho.	
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico deste trabalho é composto dos seguintes itens: O Papel do 

Trabalho para a Vida Humana e a sua centralidade, como área da vida; Diferentes Abordagens 

de Valores, trazendo especialmente a abordagem evolucionária de Shalom Schwartz e a 

abordagem do Interacionismo Simbólico de Thomaz e Znaniecki; E um cruzamento de 

valores com diferentes perspectivas sobre o Poder, e a visão da Psicologia Analítica de Carl 

Gustav Jung.  

 

2.1 O PAPEL DO TRABALHO PARA A VIDA HUMANA  

 

O que o trabalho representa na vida dos indivíduos? Ocupa um espaço central? A 

carreira é a protagonista, enquanto as outras áreas da vida são mantidas em segundo plano? 

Trabalhar intensamente e sem limites seria uma nova norma social? Schulte (2014) assevera 

que os indivíduos, desde pequenos, são condicionados a aderir à norma da cultura 

contemporânea, fundamentada no dinheiro. O vício de estar ocupado, preocupado, sempre 

correndo, trabalhando intensamente, transmite a imagem de dedicação, sucesso e superação 

pessoal, enquanto que desfrutar do lazer com calma, desapego e serenidade, seria sinônimo de 

ser irrelevante no contexto social. Para a autora, o trabalho teria adquirido um significado 

poderoso, nem tanto relacionado com a luta pela sobrevivência, mas essencial na busca por 

identidade. (SCHULTE, 2014). 

 

2.1.1 Seria o trabalho uma punição?  

 

Weber (1864-1920), sociólogo e cientista político alemão, declara que, segundo a ética 

social da cultura capitalista, o trabalho é um dever de todos os indivíduos, uma obrigação que 

todo indivíduo deve sentir, um dever, no qual nos inserimos e nos encontramos desde que 

nascemos, como se estivéssemos a cumprir um script, um papel social pré-determinado.  

 
Atualmente a ordem econômica capitalista é um imenso cosmo em que o 
indivíduo já nasce dentro, e que para ele, ao menos enquanto indivíduo, se 
dá como um fato, uma crosta que ele não pode alterar e dentro da qual tem 
que viver. Esse cosmo impõe ao indivíduo, preso nas redes do mercado, as 
normas de ação econômica. (WEBER, 1904/2004, p. 48) 
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 Porém, milênios antes da existência do capitalismo, o trabalho já era uma parte 

importante na vida dos seres humanos. Se buscarmos a perspectiva e a tradição hebraica, no 

livro de Gênesis, primeiro livro do Pentateuco, atribuído a Moisés, que relata a criação do 

mundo, lemos “Enchei a terra e dominai-a” (GÊNESIS, 1, 28). Sobre esse versículo, comenta 

o Papa Paulo VI, na encíclica Populorum Progressio: “Logo desde a primeira página, a 

Bíblia ensina-nos que toda a criação é para o homem, com a condição de ele aplicar o seu 

esforço inteligente em valorizá-la e, pelo seu trabalho, por assim dizer, completá-la em 

seu serviço” (PAULO VI, 1967). 

Outra menção ao trabalho aparece logo no capítulo 2. Quando recém-criado, ainda 

dentro do paraíso, recebeu o homem o seu papel ou a sua missão, de ser o continuador da obra 

de Deus: “[...] tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no Jardim do Éden para o 

cultivar e guardar.” (GÊNESIS, 2, 15).  

Nessa visão ‘paradisíaca’, o trabalho é uma missão do ser humano em sua passagem 

pela terra, como jardineiro ou cuidador da Criação. Porém, logo adiante, na sequência de 

Gênesis, vem outra perspectiva sobre o trabalho, mais relacionada à imposição à 

sobrevivência, uma punição. Ao ser expulso do paraíso por sua desobediência, o homem foi 

condenado a ganhar o próprio sustento trabalhando: “[...] maldita é a terra por tua causa; em 

fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. No suor do teu rosto comerás o teu 

pão, até que tornes à terra.” (GÊNESIS, 3, 17-19). Paradoxalmente, o trabalho é mencionado 

como missão divina e como maldição, punição e imposição à sobrevivência na Terra. 

Para os gregos antigos, o trabalho era algo indigno, uma praga. O ideal era viver sem 

ter que trabalhar. Poder viver sem ter que trabalhar para subsistir era a qualificação mais 

importante para uma vida digna. Os deuses, criaturas perfeitas, eram autossuficientes, 

distantes das coisas do mundo e das mazelas dos habitantes da terra. O ideal era ser  

contemplativo, distante de tudo que fosse terreno. Desenvolver-se como ser humano era 

buscar ao máximo um desapego do mundo material. Logo, o trabalho seria uma barreira para 

uma vida nobre. O trabalho físico era uma atividade para os escravos, enquanto que as elites 

se dedicavam a exercitar a mente, as artes, a filosofia e a política (KELLER; ALSDORF, 

2014). 

Mas no mundo moderno, sob a perspectiva do indivíduo, seria o trabalho uma missão 

ou uma punição?  

No final do século XX, a Equipe MOW (Meaning of Work - International Research 

Team) desenvolveu estudos com 14.700 profissionais, utilizando questionários que buscavam 

encontrar as variáveis que descreviam os significados que esses indivíduos atribuíam ao 
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trabalho. O significado do trabalho poderia ser representado individualmente, no grupo ou na 

sociedade, por sua utilidade para a organização, por fatores como autorrealização e satisfação, 

pelo sentimento de evolução pessoal/profissional e por liberdade/autonomia para a sua 

execução (MOW, 1987).  

Os pesquisadores da Equipe MOW (1987) investigaram as diferentes definições do 

trabalho e concluíram a existência de seis distintos padrões de conceituação: A) conceito 

positivo, que agrega valor, presta-se conta dele e é remunerado; B) conceito positivo, há 

sentimento de vínculo, é remunerado e contribui com a sociedade; C) conceito ainda positivo, 

gera benefício a outros, é remunerado, contribui com a sociedade, porém é fisicamente 

demandante; D) conceito negativo, remunerado, faz parte de suas tarefas, alguém lhe diz o 

que fazer, não  é agradável; E) além de negativo, é mental e fisicamente exigente, é 

remunerado, mas não é agradável; e F) conceito neutro, segue um horário pré-definido, é 

remunerado e faz parte das suas tarefas.  

Para a maioria dos indivíduos participantes (55,8%), o conceito positivo (A a C) foi 

mais recorrente. 32,3% dos indivíduos atribuíram a definição negativa (D-E); apenas 11,8% 

apresentaram o conceito neutro (F) de trabalho (MOW, 1987). Logo, de acordo com o estudo, 

o trabalho é visto sob uma ótica mais positiva do que negativa.  

O estudo também trouxe a conclusão de que o trabalho assumiu, na vida moderna, na 

maioria dos países, uma condição de centralidade na identidade pessoal e social dos 

indivíduos, ocupando o segundo lugar em importância, logo em seguida à família, e 

precedendo o lazer, posicionado em terceiro lugar (MOW, 1987).  

 

2.1.2 Quão central é o trabalho? 

 

A centralidade do trabalho é definida como o grau de importância geral que o trabalho 

tem na vida de um indivíduo para um dado ponto no tempo, ou a convicção geral acerca do 

valor do trabalho na vida de um indivíduo (MOW, 1987).  

Pode-se considerar que o trabalho é importante e fundamental. Ele é essencial à 

dignidade humana. Ele pode ser visto positivamente, de muitas maneiras: a) como forma de 

promover a justiça social, b) como forma de ajudar as outras pessoas, c) como forma de 

exercer a sua criatividade, d) como forma de realizar-se, explorando todo o seu potencial e 

todas as suas habilidades, e) como forma de maximizar os ganhos e gerar bem-estar e 

segurança, f) como maneira de desenvolver sua identidade social, g) como forma de 
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desenvolver sua autoestima, h) como forma de desenvolver a cultura e a sociedade. 

(KELLER; ALSDORF, 2014) 

Sob esse mesmo prisma, o trabalho pode ser avaliado como essencial para a existência 

da civilização. Verificamos essa relevância ao respondermos à seguinte pergunta: O que 

aconteceria se todos os seres humanos parassem de trabalhar? 

 
A vida civilizada desapareceria. Os mantimentos sumiriam dos 
supermercados, a gasolina secaria nas bombas, as ruas não  seriam mais 
patrulhadas e os incêndios consumiriam tudo. Os meios de comunicação e 
transporte deixariam de existir, e os serviços públicos chegariam ao fim. Os 
sobreviventes, se houvessem, logo se juntariam ao redor de fogueiras, 
dormindo em cavernas e vestindo peles de animais (DeCOSTER, 1982, p. 
10). 

 

Son (2006) relaciona dois indicadores para o termo Centralidade do Trabalho: a) 

envolvimento com o trabalho, orientado ao valor; o envolvimento com o trabalho definido 

como o grau pelo qual a situação do trabalho é central para uma pessoa e sua situação, ou 

como a identificação psicológica com seu trabalho impacta a sua autoimagem total e b) 

relevância do trabalho, de natureza comparativa com as demais áreas da vida de uma pessoa, 

tais como família, comunidade, religião e lazer (SON, 2006).	

Kubo e Gouvêa (2011) apontam que um percentual significativo das pessoas 

continuaria trabalhando, mesmo se tivesse dinheiro suficiente para parar de trabalhar. 

Justificam que esse fenômeno decorreria do sentimento de que o indivíduo, trabalhando, teria 

um elo com a sociedade, faria parte ativa dessa sociedade maior. E que ter uma ocupação 

denota ter um propósito de vida, enquanto que os desempregados ou aposentados, caso não 

achem outro emprego ou um hobby, sofrem um grande impacto por se sentirem improdutivos. 

Concluem que, em função disso, o trabalho tem grande significado ao indivíduo, tanto sob o 

aspecto econômico como sob o sociopsicológico (KUBO; GOUVÊA, 2011). 

Powdthavee (2012), num trabalho quantitativo sobre as consequências e o impacto do 

desemprego nas demais áreas da vida, proclama que é fato confirmado, por estudos 

longitudinais, que a autodeclaração de felicidade é significativamente mais baixa entre 

desempregados do que entre empregados, mesmo quando a renda familiar não é alterada pelo 

fator desemprego. Isso indica que o trabalho tem um significado pessoal que vai além dos 

fatores renda ou sobrevivência. 
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O trabalho é um elemento central na identidade dos indivíduos e constitui-se em um 

foro privilegiado para o alcance de metas individuais, pois as pessoas passam a maior parte do 

tempo no trabalho (PORTO; TAMAYO, 2008). 	

 

2.1.3 O Trabalho e seu papel estruturante na vida pessoal e na sociedade 

 

Independentemente do grau de centralidade do trabalho na vida do indivíduo, ele 

sempre tem um papel estruturante, tanto para o indivíduo como para a sociedade. O papel 

estruturante do trabalho refere-se ao fato de o indivíduo organizar a sua vida em torno do 

trabalho, e também à forma como a própria sociedade se estrutura ao redor do trabalho. Tendo 

ou não esse trabalho um significado maior, representando ou não uma centralidade em relação 

às demais áreas da vida, ele seguirá sendo estruturante para o indivíduo e para a sociedade. 

O indivíduo poderia, eventualmente, ver o trabalho como pouco central, não valorizar 

o trabalho como importante em sua vida, e trabalhar exclusivamente por questões de 

sobrevivência, trabalhar apenas visando à remuneração. Ainda assim, o trabalho seria 

estruturante em sua vida, mesmo que não necessariamente central, definindo os seus horários 

e delimitando as suas atividades. 

Mas não é somente no âmbito individual que o trabalho desempenha o papel 

estruturante. Ele é estruturante também da vida em sociedade, das relações entre os 

indivíduos. 

Schirato (2000) defende a importância do trabalho para a construção das identidades, 

tanto em nível social quanto pessoal.  

Borges et al. (2013) expõem que o trabalho exerce um papel estruturante na vida 

cotidiana do homem contemporâneo e na construção da condição humana e das sociedades. E 

ainda reforça o tema, ao propor a existência de uma ligação importante entre o trabalho e a 

saúde mental:  

 
É pelo papel estruturante do trabalho na vida do indivíduo e da sociedade 
que suas condições (precárias ou enriquecidas) e as formas como as pessoas 
relacionam-se com elas estão, de um lado, envolvidas na etiologia das 
enfermidades e na ocorrência de certas endemias e, de outro, implicadas na 
produção e na valorização da condição humana e do bem-estar. Ademais, 
devemos considerar que os diferentes trabalhadores atribuem e constroem 
significações para as mesmas condições; fenômenos que medeiam o impacto 
das condições de trabalho na deterioração ou promoção da saúde psíquica 
(BORGES, et al., 2013, p. 588). 
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Outros estudos têm apontado como a falta do trabalho acarreta impactos na autoestima 

e na segurança das pessoas, com consequências emocionais, psicológicas, físicas, 

comportamentais, familiares, sociais e profissionais (CALDAS, 2000; MILKOVICH; 

BOUDREAU, 2000). Alguns exemplos são: dificuldades cognitivas, instabilidade emocional, 

ansiedade e angústia, estresse, depressão, distúrbio psiquiátrico e até mesmo suicídio. No 

âmbito social e familiar, é comum uma deterioração da vida familiar e das relações 

interpessoais, podendo evoluir para criminalidade. Também distúrbios físicos podem ser 

observados, envolvendo alterações cardiovasculares, gastrointestinais ou imunológicas 

(MACHADO, 2004) salientando, assim, a relevância do trabalho.	

Alguns autores estudaram em maior profundidade o papel estruturante do trabalho sob 

uma perspectiva sociológica. Diante da existência de muitas teses que defendiam o fim da 

centralidade do trabalho no mundo capitalista contemporâneo, com “[...] repercussões no 

interior das universidades, das esquerdas, dos movimentos sociais, dos sindicatos e do próprio 

movimento dos trabalhadores”, Antunes (1995) realizou um trabalho sobre o significado da 

categoria Trabalho, com o objetivo de analisar, “[...] polemizar e mesmo contestar” essas 

teses, cujos principais formuladores recusavam-se a reconhecer o papel central da classe 

trabalhadora na transformação societal contemporânea. O autor buscou oferecer alguns 

elementos centrais para a recusa daquelas teses, defendendo a proeminência do trabalho como 

elemento estruturante da sociedade (ANTUNES, 2002, p. 8-9). 

 
Quando concebemos a forma contemporânea do trabalho, enquanto 
expressão do trabalho social, que é mais complexificado, socialmente 
combinado e ainda mais intensificado nos seus ritmos e processos, também 
não  podemos concordar com as teses que minimizam ou mesmo 
desconsideram o processo de criação de valores de troca. Como o capital tem 
um forte sentido de desperdício e de exclusão, é a própria centralidade do 
trabalho abstrato que produz a não -centralidade do trabalho, presente na 
massa dos excluídos do trabalho vivo, que, uma vez (des)socializados e 
(des)individualizados pela expulsão do trabalho, procuram 
desesperadamente encontrar formas de individuação e de socialização 
(ANTUNES, 2002, p. 9-10). 

 

A tese de Antunes (1995) é que, mesmo considerando que a classe trabalhadora não 

seja idêntica àquela de meados do século passado, ela também não está em vias de 

desaparição, nem perdeu seu sentido estruturante (ANTUNES, 2002, p. 13). 
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Toni (2003), alinhada à perspectiva de Antunes (1995), expõe que, entre as 

características principais da sociedade atual, destaca-se a associação da proteção social e 

trabalho à cidadania e trabalho, especificamente o trabalho assalariado, típico do capitalismo.  

Assim, nos termos da sociedade salarial, o trabalho passa a ser o fundamento da cidadania 

econômica tanto quanto o princípio da cidadania social (TONI, 2003). 

 
Portanto, se o trabalho adquiriu tal centralidade nas sociedades capitalistas, 
mudanças nessa esfera social devem repercutir de modo importante nos 
diferentes âmbitos das relações sociais, razão pela qual o papel 
desempenhado pelo trabalho na organização social passa a ser repensado, 
redimensionado e questionado (TONI, 2003, p. 252). 

 

Ao analisar o trabalho e a integração social, Toni (2003), distintamente das teses que 

apontavam para o fim do trabalho, enfatiza que, independentemente do fato de que o emprego 

assalariado esteja diminuindo, isso não significa o fim do trabalho, nem no sentido de que o 

tempo dedicado a essa atividade necessariamente diminuirá em proporções significativas, nem 

na crença de que a redução do tempo de trabalho significará a perda de seu valor social. 

Toni (2003) salienta que nossas sociedades se estruturaram em torno do trabalho 

assalariado e que o trabalho ainda se constitui em um dos vetores essenciais na estruturação 

das sociedades, refletindo sobre aspectos e processos relacionados à precarização do trabalho, 

individualização das relações de trabalho, insegurança e vulnerabilidades, fragmentação da 

sociedade e integração social. Ao reconhecer o surgimento de novas relações autônomas, de 

realização pessoal e de humanização do trabalho, traz a perspectiva da função integradora do 

trabalho na sociedade. 

Ao analisar distintas abordagens sobre o trabalho e as reflexões sobre as implicações 

sociais das mudanças na atualidade, a autora verifica que as abordagens, ainda que 

incorporem leituras divergentes do momento e das consequências futuras dessas mudanças, 

coincidem no reconhecimento do trabalho como centro da reflexão, “[...] seja negando, 

questionando ou resgatando o lugar a ele atribuído na organização da sociedade” (TONI, 

2003, p. 274). 

 
O lugar do trabalho na sociedade vem sendo questionado, tanto quanto 
resgatado, sendo alvo de amplo debate. Todavia……novas formas de 
organização do trabalho e de inserção dos trabalhadores no mercado 
surgem e se multiplicam, redesenhando as relações sociais que se 
configuram no âmbito da produção, mas que extrapolam para as mais 
variadas esferas da vida social. O trabalho, mesmo que reestruturado, 
mantém-se, portanto, como um dos vetores importantes na 
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organização das sociedades, nas relações sociais entre indivíduos e 
grupos, reconfigurando relações de poder e multiplicando 
desigualdades sociais (TONI, 2003, p. 280-281). 

 

O trabalho é “[...] meio de produção de vida, provendo a subsistência, criando sentidos 

existenciais ou contribuindo na estruturação da personalidade e da identidade. Também é 

categoria central da própria organização societal”. De acordo com Borges e Tamayo “[...] 

glorificado desde os defensores mais tradicionais do capitalismo aos marxistas” (BORGES; 

TAMAYO, 2001, p. 13). 

 

2.1.4 O Trabalho e as demais áreas da vida 

 

 Para podermos analisar a importância do trabalho como uma área da vida dos 

indivíduos, faz-se fundamental compreender e definir o que são e quais são as áreas da vida. 

Diversos estudos acadêmicos tratam do tema áreas da vida, (SKEVINGTON et al., 2004; 

ROBERTS; CLEMENT, 2007; BROWNE et al., 1997; SAGIE; ELIZUR, 1996; NEAR et al., 

1980) e o abordam também utilizando outros termos similares, como esferas da vida, 

domínios da vida (life domains ou mesmo nonwork domains). 

Muitas dessas investigações são relacionadas a pesquisas sobre qualidade de vida, 

saúde mental, estresse, equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, aculturação, adaptação social, 

materialismo, felicidade, consumo, etc. Discutem as áreas da vida sob diferentes ângulos, 

porém, trazem uma dimensão comum de conceituação, ao se referirem a elas como esferas da 

atividade humana. 

Na definição das áreas da vida, os estudos analisados utilizam diferentes termos, 

muitos deles similares, como desenvolvimento pessoal ou missão, trabalho, carreira ou 

profissão, amor ou afetividade, sexualidade, família, relacionamentos, relações sociais ou 

amizades, religião ou espiritualidade, economia ou finanças pessoais, prática de esportes ou 

lazer, cultura e arte, saúde física, emoções ou saúde mental, etc. Cada uma dessas áreas pode 

ser classificada com diferentes níveis de importância para o indivíduo, com base em seus 

valores pessoais ou nos valores da sociedade onde vivem.  

Um trabalho quantitativo realizado nos Estados Unidos por Roberts e Clement (2006) 

analisou a relação entre o grau de centralidade do materialismo e a qualidade de vida, em 

domínios da vida. Os resultados do trabalho demonstraram uma correlação negativa entre 

centralidade do materialismo e qualidade de vida nos domínios da vida. Os domínios da vida 

avaliados no trabalho foram:  Família, Comunidade, Lazer, Trabalho, Renda e Respeito. 
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Com o objetivo de compreender e medir a qualidade de vida nos diferentes domínios 

de vida (áreas da vida): saúde física, saúde mental, relações sociais e ambientais, a 

Organização Mundial de Saúde desenvolveu um projeto (WHOQOL – World Health 

Organization Quality Of Life) a partir de 1991, que visava desenvolver um instrumento de 

medição (WHOQOL-BREF), composto de 26 itens, que fosse comparável e válido 

multiculturalmente. O instrumento avalia as percepções dos indivíduos nos seus contextos 

culturais e de acordo com os seus sistemas de valores. Ele foi desenvolvido de modo 

colaborativo em vários centros espalhados pelo mundo e foi amplamente testado 

(SKEVINGTON, 2004). 

Robert Schalock (2004) avaliou a qualidade de vida sob um ponto de vista 

motivacional e elencou oito domínios (áreas da vida) centrais para a qualidade de vida, 

segundo ele, representativos das condições humanas desejáveis para um bem-estar pessoal, 

que, logo, seriam significativas para o processo motivacional. As oito áreas da vida ou 

domínios seriam: bem-estar emocional, relações interpessoais, bem-estar material, 

desenvolvimento pessoal, bem-estar físico, autodeterminação, inclusão social e direitos 

humanos.  

Em pesquisa quantitativa realizada em Israel, Sagie e Elizur (1996) averiguaram a 

estrutura dos valores pessoais e propuseram uma definição multifacetada de valores 

originados em diferentes áreas da vida (ou domínios) propostas previamente. Os autores 

formularam hipóteses estruturadas, referentes à relação entre definições pré-determinadas e as 

observações empíricas. Utilizaram duas amostras de respondentes israelenses (153 estudantes 

de administração e 146 profissionais de computação). As hipóteses foram examinadas e 

suportadas. Foram distinguidos e confirmados por análise fatorial dois grupos de 

componentes: 1) seis áreas da Vida: trabalho, religião, cultura, esportes, política e lar/família, 

e 2) três diferentes modalidades: material, afetiva e cognitiva (SAGIE; ELIZUR, 1996). 

Após análise das diferentes áreas da vida identificadas nos estudos explorados, 

consideramos as propostas de Schalock (2004) e de Sagie e Elizur (1996) como as mais 

adequadas para estabelecermos e definirmos como pontos de partida para a futura 

categorização das áreas da vida a serem investigadas durante nosso trabalho. Entre todas as 

observadas, são as mais abrangentes e contêm pontos complementares. Schalock estabeleceu 

oito áreas da vida: bem-estar emocional, relações interpessoais, bem-estar material, 

desenvolvimento pessoal, bem-estar físico, autodeterminação, inclusão social e direitos 

humanos. Sagie e Elizur propuseram seis áreas da vida: trabalho, religião, cultura, esportes, 

política e lar/família, em três diferentes modalidades: material, afetiva e cognitiva. Ao 
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utilizarmos os dois posicionamentos de modo complementar, manteremos um escopo amplo 

para a diferenciação e a futura categorização daquilo que será investigado. 

O Trabalho é uma área da vida preponderante sobre as demais. A família, o lazer, a 

espiritualidade, a vida social, etc., consistentemente são organizadas em torno da atividade 

laboral. (PORTO; TAMAYO, 2008). 

O trabalho tem sido visto não somente como forma de obter a renda, mas também 

como atividade que proporciona realização pessoal, status social e possibilidade de 

estabelecer e manter contatos interpessoais, entre outros. Na maior parte das sociedades 

industrializadas, o tempo gasto no trabalho representa aproximadamente um terço das horas 

do dia. E se for somado o tempo que se gasta preocupando-se, planejando, em treinamento e 

em outras situações relacionadas com o trabalho, uma parte substancial da vida de um adulto 

é voltada para essa atividade. (KUBO; GOUVÊA, 2011).  

 

2.1.5 Atributos valorativos e descritivos do trabalho 

 

Borges (1997) realizou estudo para distinguir os atributos do significado do trabalho 

em valorativos (o que o trabalho deve ser) e descritivos (o que o trabalho é). Desenvolveu um 

inventário que foi aplicado em trabalhadores do comércio e da construção civil habitacional 

no Distrito Federal e em Natal. Os atributos valorativos são representados por independência 

financeira e prazer, justiça no trabalho, esforço físico, aprendizagem e dignidade social. Os 

atributos descritivos são constituídos por expressão e independência financeira, respeito, 

execução e função social. A hierarquia dos atributos diz respeito à organização dos 

valorativos e descritivos, segundo uma ordem de importância. (BORGES, 1997). 

Borges (1999) desenvolveu um estudo para aprofundar a compreensão da estrutura 

fatorial dos atributos valorativos e descritivos do trabalho, com uma amostra de 622 

trabalhadores de construtoras e de redes de supermercados no Distrito Federal, através da 

aplicação do Inventário do Significado do Trabalho (IST). Foram investigadas quatro facetas 

que constituem o significado do trabalho: a centralidade do trabalho, os atributos valorativos, 

os atributos descritivos e a hierarquia dos atributos. 
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A autora constatou os fatores primários da estrutura dos atributos valorativos:  

 

- exigências sociais, sobre os itens que dizem respeito à semelhança e repetição das 

tarefas e da contribuição ao progresso social do trabalho associado ao uso das 

capacidades intelectuais, reconhecimento das relações de autoridade e de ocupação; 

- justiça no trabalho que abrange itens que tratam da definição do trabalho como devendo 

proporcionar proteção ao indivíduo, através da oferta de assistência na forma de 

segurança física, higiene e conforto no ambiente de trabalho, da garantia dos seus 

direitos, igualdade de esforços e proporcionalidade entre seu esforço e recompensas, do 

acolhimento interpessoal tanto pelos colegas quanto pelas chefias e respeito como 

pessoa; 

- esforço corporal e desumanização que apresenta itens que definem que o trabalho deve 

representar esforço corporal (físico), na forma de uma carga, e um ritmo acentuado e ao 

mesmo tempo desumanização, discriminação e esgotamento; 

- realização pessoal que reúne itens que expressam a definição valorativa do trabalho 

como devendo proporcionar prazer ao indivíduo quanto ao significado dos resultados de 

trabalho, exigência de raciocínio, pelo direito a recompensas, autovalorização, interesse 

pela tarefa e crescimento pessoal; 

- sobrevivência pessoal e familiar que reune itens cuja ideia principal é atribuir ao 

trabalho o papel de garantir o sustento do indivíduo e de seus familiares.  

 
As entrevistas realizadas com a mesma amostra revelam que não só o termo 
sobrevivência, mas também, a frase “O trabalho é a principal força da 
existência humana”, traduzem a noção de que é preciso trabalhar para estar 
vivo (BORGES, 1999, p. 9). 

 

Ao analisar os resultados de suas pesquisas em relação à Teoria dos Valores 

Individuais Básicos, Borges (1999) considerou encontrar apoio na Teoria dos Valores 

Individuais Básicos, ainda que a quantidade de fatores valorativos identificados tivesse sido 

menor do que os dez tipos de Schwartz (1992 e 1994) e Tamayo e Schwartz (1993). “É 

possível observar que os valores (na maioria) que compõem um mesmo fator ou são de um 

mesmo de tipo de valores ou estão em áreas que se relacionam por adjacência, para 

Schwartz”. (BORGES, 1999, p. 9). 

Borges (1999) faz uma ligação entre a) o primeiro fator “Exigências Sociais” com os 

valores Tradição, Conformidade e Universalismo, b) o segundo fator “Justiça no Trabalho” 

com os valores de Segurança e Universalismo; c) o quarto fator “Realização Pessoal” com os 



29 

valores que estão nos tipos Realização e Hedonismo; d) o quinto fator, “Sobrevivência 

Pessoal e Familiar” com os valores classificados por “Autodireção”. Já o terceiro fator 

“Esforço Corporal e Desumanização” não foi citado como comparável aos valores humanos 

básicos (BORGES, 1999). 

Porto e Tamayo (2003), ao estudarem os valores associados ao trabalho, apontaram 

quatro tipos de valores que as pessoas buscam realizar com a atividade do trabalho:	

(a) Realização Profissional: refere-se à busca de prazer e realização pessoal e 

profissional, bem como de independência de pensamento e ação no trabalho, por meio da 

autonomia intelectual e da criatividade; (b) Estabilidade: trata-se da busca de segurança e 

ordem na vida por meio do trabalho, possibilitando suprir materialmente as necessidades 

pessoais; (c) Relações Sociais: relacionam-se à busca de relações sociais positivas no trabalho 

e de contribuição positiva para a sociedade por meio do trabalho; e, (d) Prestígio: refere-se à 

busca de autoridade, sucesso profissional e poder de influência no trabalho. (PORTO; 

TAMAYO, 2003). Esses valores corresponderiam às dimensões de ordem superior de Valores 

Básicos de Schwartz (1992), compostas por dois eixos bipolares: Realização Profissional 

corresponderia à Abertura à Mudança para Schwartz, e estaria em oposição à Estabilidade, 

correspondente à Conservadorismo de Schwartz. E as Relações Sociais correspondentes à 

Autotranscendência de Schwartz estariam em oposição a Prestígio, correspondente à 

Autopromoção da teoria de Valores Básicos (PORTO; TAMAYO, 2003). 

 

2.2 DIFERENTES ABORDAGENS DOS ESTUDOS DE VALORES 

 

Os valores humanos têm sido estudados sob diferentes abordagens teóricas. Neste item 

são comentadas a abordagem evolucionária e a abordagem do Interacionismo Simbólico. 

Verificaremos se o aparente antagonismo entre as abordagens teóricas pode ser 

substituído por um entendimento de que, na verdade, se complementam e conduzem a uma 

visão mais ampla, ao conhecermos e estudarmos os símbolos de poder, seus significados e sua 

importância para os gestores.  Se os valores são estabelecidos nas relações intersubjetivas 

entre os indivíduos dentro dos seus grupos, e a importância relativa que os indivíduos 

atribuem a esses valores é moldada e reforçada socialmente, impactando a hierarquização 

desses valores para o indivíduo. 
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2.2.1 Valores na abordagem evolucionária 

 

Charles Darwin, biólogo inglês do século XIX, desenvolveu a Teoria Evolucionária 

com um foco preponderante em Biologia. A Evolução refere-se às mudanças das 

características hereditárias de uma população ao longo do tempo. Ocorre quando essas 

diferenças hereditárias se tornam mais comuns ou raras numa população, através de seleção 

natural, ou aleatoriamente, através de deriva genética (FUTUYMA, 2005). A seleção natural é 

um processo pelo qual características hereditárias que contribuem para a sobrevivência e a 

reprodução se tornam mais comuns numa população, enquanto que características prejudiciais 

ficam mais raras. Isso acontece porque indivíduos com características vantajosas têm mais 

sucesso na reprodução, de modo que mais indivíduos na próxima geração herdam essas 

características (LANDE; ARNOLD, 1983). Ao longo de muitas gerações, adaptações se 

efetivam através de uma combinação de mudanças sucessivas, pequenas e aleatórias nas 

características, mas significativas em conjunto, em virtude da seleção natural das variantes 

mais adequadas – adaptadas – ao seu ambiente (AYALA, 2007). 	

Darwin dedicou ao seu trabalho o tempo e a energia necessários para permitir que 

confusões e dúvidas surgissem e, de forma persistente, buscou ordenar os princípios e ideias 

da maneira que era possível, diante das limitações do conhecimento científico de sua época. 

Sua metodologia essencial era manter um ponto de vista dentro de um parâmetro claro, que 

daria significado e coerência a fatos aparentemente não relacionados (BONNER; MAY, 

1981).	

O estudo de suas ideias na obra Descent of Man, and Selection in Relation to Sex 

(DARWIN, 1871) ainda intriga, nos dias atuais, as mentes de biólogos, psicólogos, 

antropólogos, sociólogos e filósofos, o que mostra o impacto multidisciplinar da sua Teoria da 

Evolução e do seu foco prioritário, o conhecimento do ser humano. 	

	
É o gênio de Darwin e suas ideias, tecidas lentamente na era Vitoriana, são 
tão modernas atualmente como eram quando foram publicadas pela primeira 
vez. E representam a tentativa de Darwin de estudar a inteligência como 
característica central da mudança adaptativa, e de estudar a inteligência 
naquele organismo onde ela é mais proemidente: O Homem (BONNER; 
MAY, 1981, p. viii).	

	

A Psicologia, como ciência evolucionária, ainda que não estivesse sido consolidada 

como ciência, já fazia parte de sua visão. Em sua obra A origem das Espécies (DARWIN, 

1859), revelou a sua visão científica de que, no futuro, a Psicologia seria embasada em 
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fundamentos evolucionários, nos quais a mente e suas capacidades seriam entendidas como o 

resultado gradativo da evolução humana (BUSS, 2005).	

Em décadas posteriores ao seu trabalho original, observamos que ele influenciou 

também, e de modo impactante, disciplinas em ciências sociais, como a Sociologia e a 

Antropologia.	

	
Ainda que em The descent of man Darwin tenha pensado sobre as origens do 
homem em vários sentidos que interessam às ciências sociais, conforme bem 
demonstrou Tort (2004) em seu esforço para elaborar uma antropologia 
darwiniana, foi só a partir da década de 1960 que as repercussões dos 
trabalhos de cientistas evolucionistas atingiram os objetos de estudos dos 
cientistas sociais. Darwin acertou quanto ao futuro distante. Pensar a origem 
do homem e sua história em termos evolucionistas e estabelecer a psicologia 
sobre novas bases, eis os ingredientes da segunda revolução darwiniana 
(LACERDA, 2009, p. 155).	

 

A Psicologia Evolucionista analisa a evolução da mente humana, sob a ótica da 

adaptação, evolução para a sobrevivência e reprodução. 	

	
Um desenvolvimento recente, a Psicologia Evolucionista, é considerado por 
Boyer e Heckhausen (2002) como um dos mais importantes 
desenvolvimentos na área das ciências do comportamento nos últimos 20 
anos. Esta abordagem propõe que a mente humana funciona através de 
mecanismos psicológicos evoluídos, que seriam características universais de 
nossa espécie, evocativas do ambiente ancestral no qual ela evoluiu. Estes 
mecanismos consistem em emoções, preferências e propensões, selecionadas 
porque ajudaram nossos ancestrais a sobreviver e reproduzir no passado 
(YAMAMOTO, 2010, p. 53).	

 

Evolução que certamente segue ocorrendo, de modo complexo e contínuo, 

entrelaçando Biologia e Cultura.	

	
Uma vez que o ambiente moderno mudou radicalmente em relação àquele 
que seria o berço dessas adaptações, temos que nos perguntar se estes 
mecanismos ainda permanecem, e se nossos comportamentos refletem essas 
adaptações passadas. A partir desta abordagem, a Psicologia Evolucionista 
traz para a psicologia uma proposta de solução para uma questão que há 
muito vem sendo debatida, a da dicotomia entre natureza e criação, entre 
biologia e cultura. A resposta à aparente contradição entre diversidade e 
universalidade humanas surge com modelos que integram diversos níveis de 
explicação, e consideram a complexidade cultural como um reflexo da 
complexidade biológica. Nas palavras de Bussab e Ribeiro (1998) o homem 
é biologicamente cultural (YAMAMOTO, 2010, p. 53).	
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A natureza e a especificidade das adaptações psicológicas e a importância das 

diferenças individuais seguem sendo relevantes tópicos de debate. Mas as contribuições da 

Psicologia Evolucionista têm sido de grande mérito, tanto no campo teórico como no 

empírico. “Centenas de fenômenos psicológicos e comportamentais tem sido documentados 

empiricamente. Achados que nunca teriam sido descobertos sem os parâmetros definidos pela 

Psicologia Evolucionista” (BUSS, 2005, p. xxiii).	

Segundo a Values Oriented Theory, de Kluckhohn e Strodtbeck's (HILLS, 2002), 

todas as sociedades humanas devem responder a um número determinado de problemas 

universais. As soluções a esses problemas, sempre baseadas em Valores, são universalmente 

conhecidas. Diferentes culturas, no entanto, têm diferentes preferências entre essas soluções. 

As Relações do Homem com o Tempo (a), com a Natureza (b), uns com os outros (c), com 

Motivações Humanas (d) e a Natureza Humana (e) são algumas dessas principais questões. 

Cada sociedade, com base na sua cultura, desenvolve respostas alternativas a elas. Faz-se 

necessário entendê-las, para que grupos étnicos diferentes se compreendam uns aos outros e 

que pessoas de origens diferentes se adaptem e se integrem a sociedades diferentes das suas. 	

Outras teorias e conceitos de Valores também corroboram com a tese de que existem 

valores comuns aos seres humanos. A Psicologia, ao estudar esses valores entre as diferentes 

culturas, se aproxima de identificar quais são eles. Valores são centrais ao pensamento, ao 

comportamento e às emoções humanas. São válidos e significativos entre as diferentes 

culturas (HILLS 2002). Essa questão, fundamentada na Psicologia Evolucionista, que analisa 

a evolução da mente humana sob a ótica da adaptação, evolução para a sobrevivência e 

reprodução, define que a mente humana funciona através de mecanismos psicológicos 

evoluídos, que seriam características universais de nossa espécie, evocativas do ambiente 

ancestral no qual ela evoluiu (YAMAMOTO, 2010). Esses mecanismos consistem em 

emoções, preferências e propensões, selecionadas porque ajudaram nossos ancestrais a 

sobreviver e a reproduzir no passado. 	

A partir da Teoria Evolucionária, surgiram diversas abordagens e teorias de Valores. 

Uma das mais conhecidas e estudadas é a Teoria de Valores Básicos de Shalom Schwartz, que 

será comentada a seguir. 	

	

2.2.1.1 Evolução da teoria de valores humanos de Shalom Schwartz 

	

Shalom Schwartz, da Universidade Hebraica de Jerusalém, buscou identificar um 

amplo conjunto de valores básicos que sejam reconhecidos em todas as sociedades. Ele 
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definiu os valores básicos como objetivos transituacionais, que variam de importância e 

servem como princípios orientadores nas vidas de pessoas ou grupos. Ele teorizou que os 

valores básicos são organizados dentro de um sistema coerente, que são subjacentes e ajudam 

a explicar os processos decisórios dos indivíduos, suas atitudes e comportamentos. Essa 

estrutura coerente nasce do conflito social e psicológico, ou da congruência entre valores que 

as pessoas experienciam quando tomam decisões todos os dias	(SCHWARTZ, 2012).	

Os valores motivacionais básicos são reconhecidos por todas as culturas e trazem 

dinâmicas de conflitos e congruência entre eles, sugerindo uma organização dinâmica de 

relações entre os valores. As estruturas de valores são similares mesmo entre grupos culturais 

diversos; existe, então, uma organização universal de motivações humanas. Os valores são 

universais e inerentes aos indivíduos (SCHWARTZ, 1987).	

Em 1987, Shalom Schwartz fez a primeira proposta teórica, em conjunto com 

Wolfgang Bilsky, no artigo Toward a Universal Psychological Structure of Human Values, 

com o objetivo de construção de uma teoria dos tipos universais de valores e de apresentação 

de definições conceituais e operacionais de oito domínios motivacionais de valores: 

necessidades fisiológicas/prazer, segurança, poder social, superação, autodeterminação, bem-

estar social, conformidade restritiva e maturidade, com foco em três requerimentos universais: 

a) necessidades biológicas, b) requerimentos interacionais para coordenação interpessoal e c) 

demandas sociais para o bem-estar e a sobrevivência do grupo. Os autores também mapearam 

os valores de acordo com os interesses a que servem (individual vs. coletivo) e o tipo de 

objetivo a que se referem (terminal e instrumental); postularam a forma dinâmica da 

organização da estrutura do sistema de valores (consequências motivacionais e práticas 

contraditórias/ convergentes); e, enfim, testaram a teoria em duas amostras regionais (Israel e 

Alemanha), a partir da análise da classificação de importância dos 36 valores propostos por 

Rokeach.	

Os valores são estruturados de modo dinâmico em relação uns aos outros, pelos 

padrões de compatibilidade ou contradição e consequências práticas. Em base a esse fato, 

Schwartz e Bislky concluíram que havia provavelmente a necessidade de uma esquematização 

universal, a fim de potencialmente comparar significados, estruturas e importância dos 

valores, entre culturas diferentes, para analisar as relações entre estrutura social e valores e 

para prever e interpretar as relações dos valores com atitudes e comportamentos. Esse estudo 

foi pioneiro e contribuiu para a construção teórica da definição e mapeamento dos valores 

humanos (SCHWARTZ; BILSKY, 1987).	
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Shalom Schwartz traz a perspectiva do valor como motivação do indivíduo. A 

natureza dos valores relaciona nossos valores ao que é expressivo para nossas vidas. Cada um 

de nós possui inúmeros valores (Ex.: superação, segurança, benevolência), com diferentes 

graus de relevância. Um valor particular pode ser muito importante para uma pessoa, mas não 

para outra. 	

A Teoria de Valores adota uma conceituação de valores que especifica seis fatores 

principais:	

 

(1)  valores são crenças, ligadas aos efeitos. Quando os valores são ativados, são 

envolvidos por sentimentos. Pessoas que valorizam a independência ficam muito 

atentas se sua independência é ameaçada. Tornam-se desesperadas se nada 

podem fazer a respeito, e ficam muito contentes quando podem usufruir de sua 

independência;	

(2)  valores referem-se a objetivos desejáveis que motivam a ação. Pessoas para 

quem a ordem social, a justiça e a ajuda aos demais são valores indispensáveis 

são motivadas a buscar esses objetivos;	

(3)  valores transcendem ações específicas e situações. Obediência e honestidade, 

por exemplo, são valores que podem ser relevantes no local de trabalho ou 

estudo, nos esportes ou nos negócios, ou com a família, amigos ou estranhos. 

Esse fator distingue valores de conceitos mais estreitos como normas e atitudes, 

que geralmente se referem a ações específicas, objetos ou situações;	

(4)  valores servem como padrões ou critérios. Valores guiam a seleção ou a 

avaliação de ações, políticas, pessoas e eventos. As pessoas decidem o que é 

ruim ou o que é bom, justificado ou ilegítimo, correto em fazer ou em evitar, 

com base nas possíveis consequências por seus valores apreciados. Mas o 

impacto dos valores nas decisões de cada dia é raramente um fator consciente. 

Valores tornam-se alertas quando as ações ou os julgamentos considerados por 

alguém entram em conflito com os valores estimados por essa mesma pessoa;	

(5)  valores são colocados em ordem de importância em relação uns aos outros. Os 

valores das pessoas formam um sistema ordenado de prioridades que as 

caracterizam como indivíduos. Se eles dão mais valor à superação ou à justiça, a 

novidades ou tradições, esse fator hierárquico também distingue valores de 

normas e de atitudes;	
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(6)  a importância relativa de múltiplos valores guia a ação. Qualquer atitude ou 

comportamento tipicamente tem implicações para mais que um valor. A troca ou 

a compensação que se faz entre valores que competem entre si é o que guia 

atitudes e comportamentos. Valores contribuem à ação na medida em que são 

relevantes no contexto, que provavelmente serão ativados, e são importantes 

para o indivíduo.	

	

O que distingue um valor de outro é o tipo de motivação ou de objetivo que o valor 

expressa. A teoria define valores amplos, de acordo com as motivações subjacentes que cada 

valor manifesta. Presumivelmente, esses valores compõem o espectro de valores distintos 

motivacionalmente em diferentes culturas. De acordo com essa teoria, esses valores são 

provavelmente universais, porque estão fundamentados em um ou mais de três requerimentos 

universais da existência humana, com os quais eles interagem. Esses requerimentos são 

necessidades do indivíduo como organismo biológico, requisitos de interação social 

coordenada e necessidades de bem-estar e sobrevivência dos grupos. Os indivíduos não 

podem lidar eficientemente sozinhos com essas necessidades. As pessoas precisam articular 

objetivos apropriados em comum, comunicar com os demais sobre esses objetivos e ganhar 

apoio e cooperação para buscá-los. Os valores são conceitos do que é socialmente desejável. 

São usados para representar esses objetivos mentalmente e o vocabulário usado para expressá-

los nas interações sociais. Sob um ponto de vista evolucionário, esses objetivos e os valores 

que expressam possuem significados cruciais à sobrevivência. 	

Em 1990, Schwartz e Bilsky complementaram a teoria apresentada em 1987, no artigo 

Toward a Theory of the Universal Content and Structure of Values: Extensions and Cross-

Cultural Replications, após examinarem a teoria original em indivíduos de países como 

Austrália, Finlândia, Hong Kong, Espanha e Estados Unidos da América. Esses novos testes 

revelaram a dimensão dos mesmos oito tipos motivacionais de valores que haviam surgido no 

estudo de 1987, realizado em Israel e na Alemanha: necessidades fisiológicas/prazer, 

segurança, poder social, superação, autodeterminação, bem-estar social, conformidade 

restritiva, e maturidade, sugerindo que as prioridades de valores das pessoas e os interesses 

(coletivos ou individuais) aos quais esses valores servem são similares nas sociedades 

estudadas. 	

Em 1992, Schwartz modificou a sua teoria apresentada em 1987, ao apresentar o 

artigo Universals in the content and structure of values: theoretical advances and empirical 

tests in 20 countries, que explora a estrutura dos valores em diferentes contextos, e busca 
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responder às seguintes questões: Como os valores individuais são afetados pelas experiências 

sociais? Como os valores individuais afetam os comportamentos e as escolhas ideológicas, 

políticas, religiosas ambientais, e suas atitudes e ações? E como são as diferenças entre 

indivíduos de nações e culturas diferentes?  	

Schwartz (1992) modificou a sua teoria, nos seguintes aspectos: o conteúdo do valor, a 

abrangência do valor e a equivalência de significado. Considerando esses três fundamentos, o 

autor alterou e renomeou valores elencados anteriormente e trouxe uma nova proposta com 

dez valores: Autodeterminação, Estimulação, Hedonismo, Segurança, Conformidade, 

Tradição, Benevolência, Universalismo, Autorrealização e Poder. 	

Estes dez valores são denominados “tipos motivacionais”, pois possuem conteúdo 

motivacional, que se destaca entre os demais conteúdos, que são cognitivos e emocionais 

(SCHWARTZ, 1992).	

A relação entre tipos motivacionais de valores pode ser sumarizada em uma estrutura 

bidimensional. A estrutura completa de valores compõe uma estrutura de ordenação de tipos 

de valores, que formam duas dimensões conceituais bipolares. A primeira dessas dimensões é 

chamada de “abertura à mudança versus conservação” pois agrupa, de um lado, os valores que 

motivam as pessoas a seguirem seus interesses intelectuais e emocionais, ainda que em 

circunstâncias imprevisíveis (autodeterminação, hedonismo e estimulação) e, de outro, o foco 

em manter o status quo e a segurança gerada por fatores conhecidos (conformidade, tradição e 

mudança). A segunda dimensão é chamada de “autotranscedência versus autopromoção”, pois 

agrupa, de um lado, os valores que focam nos interesses pessoais de modo prioritário, mesmo 

que às custas de outros (autorrealização, hedonismo e poder) e, de outro, aqueles que motivam 

as pessoas a superarem seu egoísmo e a promover o bem-estar dos demais (universalismo e 

benevolência) (SHWARTZ, 1992).	

Em 2006, Shalom Schwartz expôs, em seu artigo Basic Human Values: Theory, 

Measurement and Applications, em 1992, um estudo realizado em mais de 70 países, usando 

dois instrumentos diferentes, para validar a Teoria de Valores Humanos, referentes aos 

valores que indivíduos de todas as culturas reconheçam.  	

Schwartz (2006) adicionou à sua teoria novas formas de análise da estrutura de 

valores: os valores que promovem crescimento/expansão pessoal e expressam abertura à 

mudança, em contraposição aos valores que evitam a ansiedade e geram autoproteção, 

permitindo a manutenção do status quo (SCHWARTZ, 2006).	
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Em sua teoria, Schwartz (2006) passou a ter dois focos distintos, destacando os valores 

que são orientados para o foco pessoal e os que são orientados para o foco social 

(SCHWARTZ, 2006).	

Em 2012, Shalom Schwartz publicou o artigo Refining the Theory of Basic Individual 

Values e refinou a Teoria de Valores para prover maior poder heurístico e explicativo à teoria 

de dez valores, para expressar, de forma mais precisa, a premissa central da Teoria original. 

Nessa nova visão, valores continuam a formar um círculo motivacional contínuo, mas consta 

agora a definição de 19 valores de motivações compatíveis ou conflituosas, expressa diferença 

entre proteção pessoal e crescimento (figura 1), expressa diferença entre o foco individual e 

social (SCHWARTZ et al., 2012). 

	
Figura 1 – Círculo Motivacional Contínuo 

	
Fonte: Shwartz et al. (2012) / Tradução de Siqueira (2016)	

	

Conforme a figura 1, os 19 valores organizam-se nas dimensões bipolares, como se 

segue:	
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Os valores relativos à abertura à mudança são: 	

▪ autodeterminação (pensamento): liberdade de cultivar suas próprias ideias e 

habilidades;	

▪ autodeterminação (ação): liberdade de determinar suas próprias ações.	

	

Escolhas de ações e pensamento independentes, criação e exploração, que derivam da 

necessidade de dominar a natureza e de necessidades orgânicas de interação autônoma e 

independente. (Criatividade, liberdade, objetivos próprios, curiosidade, independência, 

autorrespeito, inteligência, privacidade):	

▪ estimulação: novidade, excitação, desafio na vida. Necessidade do organismo 

por variedade, a fim de manter um nível ótimo de ativação;	

▪ hedonismo: prazer e gratificação sensual. Necessidades do organismo pela 

satisfação do prazer. (Prazer na vida, autoindulgência) (SHWARTZ et al., 2012).	

 

Os valores relativos à conservação são: 	

▪ segurança (Pessoal): segurança no seu ambiente próximo. Dos relacionamentos 

pessoais. Requerimentos básicos pessoais (limpeza, higiene, segurança familiar), 

saúde e moderação;	

▪ segurança (Social): segurança e estabilidade para a sociedade como um todo;	

▪ harmonia, estabilidade social, segurança nacional, reciprocidade de favores, 

sentimento de pertencimento;	

▪ conformidade (Regras): cumprimento de regras, leis e obrigações formais;	

▪ conformidade (Interpessoal): evitar aborrecer outras pessoas. Retenção de ações, 

inclinações ou impulsos que poderiam irritar ou prejudicar outros.	

	

Requerimentos que limitam a ação individual em prol do bem grupal. (Obediência, 

autodisciplina, diplomacia, respeito aos mais velhos, respeito aos pais). 	

▪ tradição: respeito, compromisso e aceitação dos costumes e ideias que uma 

cultura ou religião oferecem. Os grupos, em todas as partes, desenvolvem 

práticas, simbologias, ideias e crenças, que representam a sua comunhão de 

ideias ou de sentido na vida. E são sancionados coletivamente como valores 

grupais e tradições. Eles expressam a solidariedade grupal, seu valor único, e 

contribuem para a sobrevivência do grupo. Frequentemente tomam a forma de 

rituais religiosos, crenças ou normas de conduta. (Respeito à tradição);	
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▪ humildade: humildade, devoção, aceitação do seu papel na vida, moderação, 

vida espiritual, reconhecimento da insignificância individual diante do amplo 

esquema das coisas (SHWARTZ et al., 2012).	

 

Os valores relativos à autotranscedência são: 	

▪ benevolência (dependência): ser uma pessoa confiável como membro de um 

grupo;	

▪ benevolência (cuidado): atenção ao bem-estar de outros membros do grupo.	

	

Preservar e aumentar o bem-estar daqueles com quem partilhamos contato social 

frequente. Necessidade básica para o bom funcionamento do grupo (KLUCKHOHN, 1951) e 

necessidade orgânica de afiliação. A relação com a própria família é a mais crítica, além de 

outros grupos primários, pois enfatiza uma preocupação voluntária pelo bem-estar de outros 

(ajuda, honestidade, perdão, responsabilidade, lealdade, amizade verdadeira, amor maduro, 

sentimento de pertencimento, sentido na vida, vida espiritual). 	

▪ universalismo (Tolerância): reconhecimento e aceitação da diversidade nas 

outras pessoas;	

▪ universalismo (Natureza): preservação do meio ambiente;	

▪ universalismo (Justiça): preocupação com igualdade e justiça para todas as 

pessoas.	

	

Compreensão, entendimento, apreço, tolerância, proteção do bem-estar de todo o 

mundo e da natureza. Vem da necessidade de sobrevivência de indivíduos e grupos, indo além 

da preocupação com o grupo primário, por entender que o bem-estar individual é ameaçado se 

não há um bem-estar geral e um cuidado com o meio ambiente e com os recursos naturais 

escassos (mente aberta, justiça social, igualdade, paz mundial, beleza do mundo, unidade com 

a natureza, sabedoria, proteção ambiental harmonia interna, vida espiritual) (SHWARTZ et 

al., 2012).	

Para Schwartz, entre os valores relativos à autopromoção está a autorrealização: 

sucesso pessoal através da demonstração de competência, de acordo com os padrões sociais. 

Desempenho competente que gera os recursos necessários para a sobrevivência do indivíduo e 

para os grupos ou as instituições atingirem seus objetivos. Ao atender às expectativas sociais, 

obtém-se aprovação social (ambição, sucesso, capacidade, influência, inteligência, 

autorrespeito, reconhecimento social. 	



40 

Outro valor relativo à autopromoção é o valor Poder, que se subdivide em três 

aspectos:	

▪ face: segurança e poder através da manutenção da imagem pública, 

reconhecimento social e evitação da humilhação social;	

▪ poder (recursos): poder pelo controle sobre recursos materiais e sociais;	

▪ poder (domínio): poder pelo controle sobre outras pessoas. Status social e 

prestígio, controle e domínio sobre pessoas e recursos, autoridade, riqueza, 

poder social.  	

	

Status social e prestígio, controle e domínio sobre pessoas e recursos, autoridade, 

riqueza, poder social.  

	
O conceito de poder sugere 3 subtipos, que compartilham o objetivo de 
promover seus próprios interesses ao controlar o que acontece e assim, evitar 
ameaças que gerem ansiedade. Um dos subtipos é chamado de dominância 
sobre pessoas, poder de submeter outros a fazerem o que o indivíduo deseja. 
A segunda se refere a controle sobre recursos materiais, o poder de controlar 
eventos em função de posses materiais. E o terceiro se refere a Face, manter 
e proteger o prestígio, Face expressa elementos de dois valores, poder e 
segurança. Explorar o prestígio do indivíduo permite que as pessoas 
controlem outras pessoas e outros recursos. Proteger o prestígio, levam o 
indivíduo a se defender contra as ameaças que podem afetar a sua imagem 
pública (SCHWARTZ, 2012, p. 666).	

	

Aparentemente, o funcionamento das instituições sociais requer algum grau de 

diferenciação. Uma dimensão de submissão/domínio surge na maioria das análises empíricas 

de relações interpessoais, dentro das culturas e comparando as culturas. Para justificar esse 

fato da vida social e para motivar membros dos grupos a aceitá-los, os grupos devem tratar o 

poder como um valor. O valor do poder também pode se referir à transformação de 

necessidades dos indivíduos por domínio e controle (SCHWARTZ, 2012).  
 

Tanto o Poder, Face, como autorrealização, são valores que focam em estima 
social. Entretanto, o valor de Autorrealização enfatiza a demonstração ativa 
de desempenho de sucesso, na interação concreta, enquanto que o valor 
Poder, (autoridade, riqueza) enfatiza a obtenção ou a manutenção de uma 
posição de domínio, em um sistema social mais geral (SHWARTZ, 2012, p. 
5-11).	
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2.2.2 Valores na abordagem do interacionismo simbólico 

 

O Interacionismo Simbólico é uma perspectiva sociológica das relações humanas, que 

define que, na interação social, é de fundamental relevância a influência dos significados 

particulares que o indivíduo traz à interação, assim como os significados particulares que ele 

obtém a partir dessa interação, sob a sua interpretação pessoal (BRAUNER, 2014). Trata-se 

de uma disciplina da Sociologia, particularmente importante para a Microssociologia e para a 

Psicologia Social. O mundo simbólico se constrói por meio da interação entre duas ou mais 

pessoas e, portanto, o simbolismo não é resultado da interação do sujeito consigo, ou da sua 

interação com um objeto. Apesar de ser um sentido individual e uma base para todos sentidos 

que cada um dá às suas ações, ela é fundada nas interações, naquilo que o individual faz, 

regulado pelo que a relação entre os indivíduos constrói socialmente. “Essa perspectiva afirma 

que é preciso ser capaz de tomar o lugar de outros para compreender o significado das 

relações sociais, essa tomada de papel é uma interação” (BRAUNER et al., 2014, p. 371).	

Essa abordagem nasceu do Pragmatismo Americano. Seu principal expoente foi 

George Herbert Mead, um filósofo, sociólogo e psicólogo americano, da Escola de Chicago, 

na primeira metade do século XX (BALDWIN, 2009).	

George Herbert Mead foi quem defendeu a tese de que os selfs das pessoas são 

produtos sociais, sem deixar de ser propositivos e criativos. Para ele, o verdadeiro teste de 

uma teoria se demonstrava quando ela se fazia útil na solução de complexos problemas 

sociológicos (GRIFFIN, 2006).	

Os significados dos sinais são aprendidos. A associação entre sinais e significados 

ocorre por meio do aprendizado, que vem da interação entre os indivíduos.	

	
A fumaça não possui um significado em si, mas um ser humano ou outro 
animal pode interpretá-la como sinal de perigo. A interpretação de um sinal 
exige que o interpretador tenha aprendido em algum momento da sua vida a 
fazer a associação entre o sinal e o seu significado (HEWITT, 2003, p. 309).	

	

A influência de Mead no Interacionismo Simbólico foi impactante para todos os 

sociólogos que vieram posteriormente (HERMAN-KINNEY; REYNOLDS, 2003).	

William James e John Dewey, filósofos pragmatistas, são também conhecidos como 

dois importantes expoentes do Interacionismo Simbólico, e definem ser preciso tomar o lugar 

de outros para compreender o significado das relações sociais. A tese central da filosofia 

pragmatista é a noção de que a verdade de uma ideia é consequência de seu desdobrar prático. 
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Para que uma ideia seja significativa, deve gerar alguma influência sobre a ação. Desta forma, 

sob o ponto de vista pragmatista, a verdade não se refere a uma propriedade essencial dos 

elementos, mas como a possibilidade que se efetiva dependendo dos efeitos que possa gerar 

sobre a conduta (ÁLVARO; GARRIDO, 2003). 	

Herbert Blumer foi quem primeiro utilizou o termo Interacionismo Simbólico. Foi um 

estudante e intérprete de Mead e divulgou as principais perspectivas dessa abordagem: as 

pessoas agem em relação às coisas baseando-se no significado que essas coisas tenham para 

elas; e esses significados são resultantes da sua interação social e modificados por sua 

interpretação. Para Blumer, a atividade humana mais ‘humanizante’ era a interação entre os 

indivíduos. Deve-se buscar entrar no mundo do ator e ver o mundo como ele vê, uma vez que 

o comportamento dos sujeitos ocorre com base nos seus significados particulares (GRIFFIN, 

2006).	

Blumer (1969) definiu as três premissas básicas da abordagem do Interacionismo 

Simbólico: 	

a)  seres humanos atuam com os objetos com base nos significados que esses 

objetos traduzem, incluindo tudo que o ser humano pode notar em seu mundo: 

objetos físicos, ações e conceitos. Essencialmente, os indivíduos se comportam 

em relação a objetos e a outros indivíduos, com base no significado pessoal que 

esses indivíduos já possuem sobre esses objetos ou pessoas (GRIFFIN, 2006);	

b)  o significado desses objetos é atribuído na interação social. As pessoas 

interagem com esses objetos e umas com as outras, ao interpretar ou definir as 

ações uns dos outros. As relações humanas são mediadas pelos símbolos, 

significados e pela interpretação. A interação social é a fonte de significado, de 

onde nascem as mídias que trazem esse significado, como a Linguagem. O uso 

de símbolos é um modo popular de interpretação e uma expressão inteligente, 

em contraposição à Psicologia Behaviorista, que não permite a interpretação 

entre o estímulo e a resposta (GRIFFIN, 2006);	

c)  esses significados são tratados e modificados num processo interpretativo usado 

pelo individuo ao lidar com os objetos com os quais se depara. O pensamento é 

como se fosse uma conversa dentro da mente. Para Mead, esse diálogo interno 

foi denominado Minding, que é o hiato entre pensamento e ação. Os significados 

são tratados e modificados por meio desse processo interpretativo utilizado pelas 

pessoas ao lidar com os objetos com os quais se depara, utilizando a linguagem, 
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que é um símbolo também. Antes de podermos pensar, precisamos interagir 

simbolicamente (KUWABARA; YAMAGUCHI, 2013).	

	

A ênfase aos símbolos, significados negociados e construção social da sociedade 

enfocam a atenção aos papéis que as pessoas vivem. Assumir um papel é um mecanismo 

chave que permite às pessoas entenderem as perspectivas umas das outras, e o que as suas 

ações significam umas para as outras. Assumir papéis é parte da vida desde muito cedo. 

Somos participantes proativos em nosso ambiente (GARFINKEL, 1967).	

Para Mead, os seres humanos são capazes de uma forma mais poderosa de 

comunicação, que vai além do significado. O Interacionismo Simbólico propõe que os seres 

humanos utilizam símbolos, que são extraídos e atuam em direção a objetos, que possuem 

uma interpretação, que vão além dos significados pré-determinados. A natureza da sociedade 

humana e da conduta humana é explicada pelo Interacionismo Simbólico. Os símbolos são 

sinais convencionados. Eles designam o que designam por uma convenção estabelecida na 

comunidade, normalmente composta de indivíduos que utilizam o mesmo idioma. Os seres 

humanos elevam os símbolos para significados além de seu significado mais concreto. A 

comunicação ocorre, não quando uma informação foi transferida, mas quando as ações de um 

indivíduo influenciam as ações de outro. E existe significado quando ele pode ser percebido 

na resposta. O significado encontra-se na resposta. Para Mead, um símbolo só é significativo 

quando gera a mesma resposta tanto no transmissor quanto no receptor do símbolo (HEWITT, 

2003, p. 308).	

Algumas características importantes para a definição dos símbolos, segundo Mead:	

▪ o significado de um símbolo é baseado na convenção que a comunidade usuária 

do símbolo atribui a ele;	

▪ símbolos podem ser atribuídos pela vontade, independentemente se os objetos ou 

eventos que eles significam estejam presentes;	

▪ símbolos formam um sistema complexo, pelo qual os símbolos significam outros 

símbolos (HEWITT, 2003, p. 310).	

 

Esses fatores, em conjunto, criam o que pode ser chamado de atitude simbólica nos 

seres humanos, que tem as seguintes implicações: a) os seres humanos se engajam em um 

pensamento categórico, e não particular; b) eles processam as informações pelo caminho 

simbólico, e não pelas representações de imagens, manipulando os eventos simbolicamente, e 

expressando seus sentimentos em relação a esses símbolos; e c) os símbolos permitem o 
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acesso à mente humana e ao comportamento humano. Os seres humanos sabem que existem, 

e usam os símbolos para referirem a si mesmos, e não somente a objetos externos a eles 

(HEWITT, 2003, p. 312-313).	

A evolução adaptou os seres humanos para processarem informações simbólicas, e tal 

capacidade impactou o desenvolvimento da mente humana. A mente faz, armazena e retira 

associações entre sinais, símbolos e os eventos e objetos que eles significam, e de forma 

muito rápida. No entanto, a mais profunda implicação da atitude simbólica é a capacidade do 

ser humano de entrar em seus próprios pensamentos e se tornar, ele mesmo, um objeto 

simbólico, tanto para experiências presentes, como futuras. Desse fato vem a ideia do self, que 

se relaciona com o mundo exterior, suas relações, ações, planos, julgamentos, do self com os 

outros e dos outros com o self (HEWITT, 2003, p. 315).	

	
A Espécie Humana é a espécie simbólica. Nós respondemos ao mundo, e 
verdadeiramente damos vida a esse mundo, ao representarmos as coisas 
como símbolos de outras. Criamos um mundo de objetos, mais ou menos 
abstratos para os quais os atos sociais são dirigidos. Objetos nascem e 
decaem, impedem a ação, assim como a convidam à realização. É um mundo 
de significados compartilhados, de consciência de si mesmo, e de 
significados que demandam interpretação e reformulação. Na visão do 
interacionismo simbólico, o mundo humano, é constituído de símbolos 
socialmente construídos, antidoto poderoso ao reducionismo das ciências 
comportamentais (HEWITT, 2003, p. 324).	

	

A compreensão das interações humanas como matéria própria da Psicologia Social 

leva às clássicas perguntas: Quem somos nós? O que estamos fazendo? São as questões 

chaves do Interacionismo. E ao tratar da relevância que o Interacionismo Simbólico para a 

humanidade, Hewitt é quem melhor descreve essa definição:	

	
Os interacionistas descobriram quão externo e limitador esse mundo pode 
ser, os sistemas de símbolos já existem quando nascemos e parecem pré-
determinados. Mas ao mesmo tempo, eles entendem melhor que qualquer 
um, a variabilidade das respostas, a volatilidade dos objetos e a criatividade 
das ações (HEWITT, 2003, p. 324).	

 
O Interacionismo Simbólico influenciou o estudo de Valores. Dois importantes 

expoentes desta abordagem foram William Thomas e Florian Znaniecki, que estudaram os 

valores na perspectiva social. Para eles, os valores são construídos na interação, ou seja, os 

valores somente têm sentido como valores sociais (THOMAS; ZNANIECKI, 1918/2013).	
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2.2.2.1 Valores na abordagem de William I. Thomas e Florian Znaniecki  

	

Thomas e Znaniecki, cientistas sociais pioneiros dos estudos do Interacionismo 

Simbólico, estudaram fenômenos relacionados à imigração de poloneses nos Estados Unidos 

no início do século XX. Dada à natureza e à intensidade dos problemas vivenciados por um 

grande número de imigrantes, em 1918 publicaram a obra The Polish Peasant in Europe and 

America (THOMAS; ZNANIECKI, 1918/2013).	

O objetivo de Thomas e Znaniecki era estudar a adaptação dos imigrantes poloneses 

utilizando uma metodologia qualitativa, com uma perspectiva etnobiográfica (história de 

vida). A obra destacou-se “[...] por ter sido a primeira obra a combinar a construção da teoria 

com a pesquisa empírica de maneira integrada e harmônica, sendo saudada como a obra que 

marcou o amadurecimento da Sociologia americana num patamar que a europeia já havia 

atingido” (EUFRASIO, 2000, p. vii-vvii). 	

Thomas e Znaniecki difundiram uma inovação metodológica, com uma abordagem 

social integrada e com rigor metodológico (SZCZEPANSCKI, 1978). Foram também os 

precursores do estudo dos valores na perspectiva social, e fizeram a introdução conceitual da 

diferença entre atitudes e valores, com uma concepção que se desvia do foco usual (pessoas) 

para o objeto (ROS, 2006).	

Thomas e Znaniecki definem que os valores estão nos objetos que tenham um 

significado para os membros do grupo social, e são construídos nas interações entre as 

pessoas.	

	
Por valor social, entendemos qualquer dado que tenha significado empírico 
acessível a todos os membros de algum grupo social, e um significado em 
relação a qual ele é ou pode vir a ser um objeto de atividade. Como por 
exemplo, alimentos, instrumentos, moedas, poesia, universidade, mitos, 
teoria, são todos valores sociais (THOMAS; ZNANIECKI, 1918/2013, p. 
45).	

	

Os indivíduos constroem e atribuem significados aos objetos na interação uns com os 

outros:  

	
[...] cada um possui um conteúdo atrativo, constituído não somente pelas 
palavras faladas ou escritas, mas também pelas imagens que evocam. O 
significado desses valores se tornam explícitos quando os tomamos em 
conexão as ações humanas (THOMAS; ZNANIECKI, 1918/2013, p. 45).	

  



46 

Dessa forma, esses objetos se tornam valores sociais e parte importante do que os 

indivíduos consideram relevantes para suas vidas: “[...] o significado pleno não  está no objeto 

em si, mas em toda relação pessoal que o envolve” (THOMAS; ZNANIECKI, 1918/2013, p. 

205). As influências culturais que permeiam os contextos sociais, o comportamento dos 

indivíduos, seus conhecimentos e suas atitudes, se traduzem na sua adaptação ao convívio no 

grupo social, onde os valores são formulados e se consolidam, e são responsáveis por 

governar as ações e auxiliar no processo de adaptação do indivíduo no convívio coletivo.	

Os valores sociais operam nos níveis inter e extrassubjetivo. No nível intersubjetivo, 

ocorre o processo interativo entre as pessoas, que inclui o processo de construção de 

significado e sentido compartilhado no grupo. No nível extrassubjetivo, ocorre quando se 

atinge a objetividade simbólica, do significado e do sentido, isto é, o ato de tomar posse ou 

usar algum objeto, concretizando a ação. No entanto, um objeto só se torna valor social se for 

merecedor de atividade por parte das pessoas, conforme conceito proposto pelos autores. De 

acordo com eles, são as atitudes que determinam a atividade (THOMAS; ZNANIECKI, 

1918/2013).	

Thomas e Znaniecki definem atitude como o processo da consciência individual que 

determina a atividade real ou possível do indivíduo e do mundo social. Exercício da 

subjetividade que leva ao mundo externo. Exemplos: fome que leva ao alimento, decisão de 

usar uma ferramenta de trabalho, sentimento de um poeta expressado em um poema. 

(THOMAS; ZNANIECKI, 1918/2013).	

Para os autores, a atitude opera no nível intrasubjetivo, no domínio psicológico do 

indivíduo, no qual acontecem os pensamentos, as emoções, experiências, interpretações e 

intenções por meio da ação reflexiva, sendo esta a pré-condição para a ação intencional. 

Depende da construção do significado que o indivíduo atribui aos objetos à sua volta. Assim, 

os valores podem ser compreendidos a partir da relação que os indivíduos estabelecem com os 

objetos mediante processo de interação social e só é considerado valor quando esse objeto 

representa algum significado, função social ou atividade para o indivíduo. Aspectos 

subjacentes na interação de valores e atitudes: cognitivo e intencionalidade, pois o indivíduo 

decide se quer ou não o objeto, ou seja, se age ou não age (THOMAS; ZNANIECKI, 

1918/2013).	

Para Thomas e Znaniecki, os valores não estão no indivíduo, mas fora dele. Só são 

considerados valores quando o grupo social atribui um significado para esse valor, por meio 

de uma interação contextual e merece uma atividade, por ser suficientemente importante para 

o indivíduo, de forma que o leve a agir. As atitudes e os valores são expressos em ações e são 
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criados, desenvolvidos, formados e compartilhados em instituições sociais, definindo o tipo 

de cultura daquele povo. Assim, atitudes e valores formam a integração entre a personalidade 

do indivíduo e os valores objetivos da cultura. Portanto, para entender a combinação entre 

valores e atitudes, é preciso apreender a realidade social individual ou grupal, que ocorre por 

meio da interação entre as pessoas e do sentido que elas constroem em determinadas 

situações. (THOMAS; ZNANIECKI, 1918/2013).	

A abordagem de Thomas e Znaniecki pode ser considerada complementar à 

abordagem de Schwartz, uma vez que este último tem como foco a busca de valores 

universais, que são expressões das necessidades humanas universais. Os primeiros 

compreendem os valores como não universais, mas os que têm significado compartilhado em 

um grupo. Dessa forma, a satisfação das necessidades, representadas pelos valores universais, 

conforme propõe Schwartz, se dá por meio de atividades em relação aos objetos que têm 

significado compartilhados hábeis para satisfazê-las (TEIXEIRA, 2009).	

	

2.2.3 Valores e comportamento 

 

Valores são estruturas gerais que guiam o comportamento das pessoas. (PORTO, 

2008). A ativação do valor pode ser consciente ou inconsciente. Quanto maior a consciência, 

mais relacionado está a um comportamento. Aspectos relacionados a valores em determinada 

situação podem ativar valores (ex.: uma proposta de emprego pode ativar o valor de superação 

e de segurança). Se se tratar de um valor prioritário, a chance de incentivar um 

comportamento aumenta. Focalizar a atenção em si mesmo também aumenta a ativação dos 

valores, que são centrais ao autoconceito. Ao ativar os valores, eles influenciam o 

comportamento e isso é relevante. Os valores, como fonte de motivação, como as 

necessidades básicas, induzem a possíveis ações (SCHWARTZ, 2006). 	

Agir torna-se mais atraente quanto mais essa ação viabiliza o atingimento dos 

objetivos do valor priorizado. As pessoas que valorizam a estimulação provavelmente seriam 

atraídas por uma oferta de um trabalho mais desafiador, enquanto que os que valorizam a 

segurança possivelmente veem essa oferta como ameaçadora. Os valores de alta prioridade 

são centrais ao conceito de si mesmo. Ao sentir uma possibilidade de atingir e obter esses 

valores, automaticamente se ativa uma resposta positiva a ações que servirão a esse propósito. 

E ao sentir uma ameaça aos valores prioritários, automaticamente se responde com ações que 

o evitariam. Os valores influenciam a atração por ações, mesmo sem a consciência de pesar os 

prós e contras e suas consequências. Raramente nos damos conta da influência de nossos 
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valores quando escolhemos a que programas assistir na TV, por exemplo. O pensamento 

consciente pode posteriormente modificar a atração por ações, ao trazer suas muitas 

consequências à mente (ex.: o impacto que aceitar um novo emprego traria à família) 

(SCHWARTZ, 2006). 	

Valores básicos também afetam as ações através das atitudes subjacentes. Mesmo 

quando os valores motivam as pessoas, elas provavelmente não agirão, a não  ser que 

acreditem que têm a capacidade de atuar de modo a gerar os resultados esperados. Os valores 

prioritários são objetivos que levam as pessoas a buscarem aspectos relevantes desses valores 

nas situações. Uma mulher pode aceitar a oportunidade de emprego por seu senso de 

autodeterminação. Outra pode rejeitá-lo pelos limites que essa oferta impõe à sua vida social. 

Cada uma define a situação à luz de sua prioridade de valores. 	

Cada interpretação sugere uma linha diferente de ação como a desejada. A priorização 

de valores influencia o peso que cada pessoa dá a cada fator. Mesmo se ambas mulheres 

reconhecerem as mesmas oportunidades e limites, o peso que dão a eles vai depender de suas 

priorizações ou hierarquias de valores. Objetivos mais importantes induzem a uma motivação 

mais forte para planejar detalhadamente (SCHWARTZ, 2006). 	

Quanto maior a prioridade dada a um valor, maior a probabilidade de que as pessoas 

farão planos de ação que levem à expressão desse valor em comportamentos. O planejamento 

faz as pessoas enfocarem mais nos prós que nos contras da ação desejada. O planejamento 

incrementa a crença em suas habilidades em atingir o valor desejado e aumenta a persistência 

em face a obstáculos e distrações. Ao promover o planejamento, a importância do valor 

aumenta os comportamentos consistentes a esse valor (SCHWARTZ, 2006).	

Rohan crê que os sistemas de valores são fundamentais para o entendimento das 

atitudes e dos comportamentos. Ela defende que valores pessoais são construtos incluídos 

numa proposta para o processo pelo qual as prioridades de valores causam decisões atitudinais 

e de comportamento e não são apenas para a sobrevivência. A relação entre valores e 

comportamento é mais ampla do que a proposta por Schwartz (1992, 2006) e inclui valores 

sociais, visão de mundo e ideologia (ROHAN, 2000).	

O Interacionismo Simbólico é uma abordagem distinta da proposta por Schwartz 

(1992) e Rohan (2000) para compreender o comportamento humano: a realidade é vista como 

social, desenvolvida na interação com os outros (BLUMER, 1969). As pessoas não 

respondem a uma realidade física, mas a seu entendimento e interpretação dessa realidade.	

Os seres humanos existem num mundo composto de objetos físicos, sociais e 

abstratos. Os indivíduos e a sociedade são criados pela interação social, e os termos indivíduo 
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e sociedade somente podem ser entendidos se pensados no mesmo contexto. O 

comportamento não é definido por forças do ambiente físico ou por forças interiores, como 

motivações, mas pela interpretação dos significados socialmente construídos (MELTZER; 

PETRAS; REYNOLDS, 1975).	

Joel Charon organizou as cinco ideias centrais que embasam o Interacionismo 

Simbólico (MARSHALL, 1998):	

	

1)  o ser humano deve ser entendido como um ser social. É a constante busca por 

interação que nos leva para o que somos. Em vez de se concentrar na 

personalidade ou nos comportamentos derivados da situação social, o foco está 

nas atividades que existem entre os atores. A interação é a unidade básica do 

estudo. Os indivíduos são criados na interação e a sociedade é criada na 

interação. O que fazemos depende da interação com os outros desde muito 

precocemente em nossas vidas, e segue dependendo ao longo da vida toda;	

2)  o ser humano deve ser visto como um ser pensante. As ações não são se esgotam 

na interação entre indivíduos, mas também são decorrentes da interação do 

indivíduo consigo mesmo, por meio do pensamento contínuo. Não somos 

somente condicionados, ou influenciados, ou produtos da sociedade. Somos 

animais pensantes, sempre em conversação conosco mesmos e com os outros;	

3)  os seres humanos não percebem seu ambiente objetivamente, mas definem a 

situação na qual se encontram. O ambiente pode de fato existir, mas é a nossa 

definição do ambiente que é determinante. Tal definição acontece com base na 

interação social e no pensamento, ambos contínuos;	

4)  a causa da ação humana é o resultado do que está ocorrendo na presente 

situação. A causa se desdobra na interação social presente, no pensamento 

presente e na definição presente. Não se trata das interações, pensamentos e 

significados do passado, que somente têm pertinência ao se relacionar com fatos 

do presente.	

5)  os seres humanos são seres ativos em relação a seus ambientes. Palavras como 

condicionamento, resposta, controle, aprisionamento e formação não são 

utilizadas para descrever o ser humano, segundo a perspectiva do Interacionismo 

Simbólico (JOEL, 2004).	
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Ao analisarmos os diferentes autores citados, observamos que cada um explicita o 

comportamento de maneira diferente.  

Para Thomas e Znaniecki, o que influencia o comportamento são as atitudes do 

indivíduo e as atividades em relação ao objeto, uma vez que o objeto seja reconhecido como 

valor social. É a atitude favorável a esse valor social que ratifica que aquele valor social é um 

valor para o indivíduo. 	

Como visto anteriormente, para Schwartz, os valores são fatores desenvolvidos pelo 

ser humano em sua busca de adaptação e sobrevivência. Existem três questões humanas 

universais, às quais indivíduos e sociedades devem responder: a) necessidades biológicas 

individuais, b) requerimentos coordenados de interação social e c) bem-estar e sobrevivência 

do grupo. Para Schwartz, os valores orientam a tomada de decisão e a percepção que o 

indivíduo tem de determinadas situações, como diante de escolhas e dilemas. 	

Rohan (2000), ao criticar a abordagem evolucionária de valores, afirma que mais que 

guias para a sobrevivência, valores prioritários vão além da sobrevivência, diferenciando 

desejos e necessidades a partir de sua visão de mundo ou das crenças conscientes dos 

indivíduos sobre a maneira que o mundo é ou deveria ser. As soluções que as pessoas dão aos 

problemas influenciam seu foco motivacional e a estrutura para a investigação dos 

coordenadores fundamentais de comportamento.  

	

2.3 O PODER SOB A PERSPECTIVA DE VALORES: UMA REFLEXÃO 

 

O poder está relacionado a status social, prestígio, controle e domínio sobre pessoas e 

recursos (SCHWARTZ, 1992). Sob a ótica do Interacionismo Simbólico, os valores estão nos 

objetos que tenham um significado para os membros do grupo social e são construídos nas 

interações entre as pessoas (THOMAS; ZNANIECKI, 1918/2013). O poder é um valor 

humano que, tomando por base Thomas e Znaniecki, se estabelece na interação intersubjetiva 

das relações humanas, nos grupos sociais, que atribuem poder a objetos específicos, que se 

tornam símbolos de poder e passam a ser referências importantes nas tomadas de decisões 

durante a vida do indivíduo.  

 

2.3.1 O Poder em diferentes perspectivas 

 

Para o historiador e filósofo Inglês Bertrand Russell (1872-1970), o poder, juntamente 

com a glória, é a aspiração mais alta e a maior recompensa da humanidade. O Poder seria a 
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habilidade de atingir objetivos, numa perspectiva de poder social, ou poder sobre outras 

pessoas. Para Russell, o desejo de poder é parte da natureza humana, ao ponto de o homem 

ser o único animal que busca acumular mais do que necessita biologicamente. Não há limites 

ou completa satisfação para a necessidade de poder do ser humano, enquanto que outros 

animais não excedem o que for inspirado pela fome, pelo medo (sobrevivência) e pela 

reprodução (RUSSELL, 1938). 

Para Russell, o amor pelo poder, para o ser humano, seria universal, ainda que se 

traduza de maneiras diferentes em diferentes indivíduos. Existem diferentes formas inter-

relacionadas de poder social: a) o poder da força ou da coerção, sem o desejo ou necessidade 

de obter consentimento, utilizando o poder pelo medo ou força física, b) o poder da promessa 

de recompensa ou de punição, e c) o poder da indução, influenciando sobre a opinião de 

outros, como por exemplo, pela propaganda, em seu sentido amplo (RUSSELL, 1938). 

O sociólogo e cientista político alemão Max Weber (1864-1920) define o poder como 

a possibilidade de impor a própria vontade ao comportamento de outras pessoas. Quanto 

maior é a capacidade de impor essa vontade e atingir o desígnio pretendido, maior é o poder. 

Ele demonstra que a base pela qual o poder se exercita varia consideravelmente, de acordo 

com o contexto social e com as circunstâncias estruturais e históricas. Para Weber, o homem 

não apenas buscava o poder para enriquecimento, mas buscava o poder pelo poder, e pelo 

reconhecimento social que o poder oferece (WEBER, 1968). “Em geral, entendemos poder 

pela oportunidade de um homem ou de um grupo de homens, de realizar seus desejos em uma 

ação comunitária, mesmo diante da resistência de outros que estejam participando na mesma 

ação” (WEBER, 1968, p. 926, nossa tradução). 

Essa definição poderia incluir poder econômico ou político, exercitado na comunidade 

ou na sociedade, ou poderia se referir, em escala menor, a ações tomadas por grupos 

pequenos, como instituições ou família. Weber não considera que o poder econômico seja a 

única forma de poder, já que entende que o poder pode ser valorizado pelo ter poder, como 

um valor em si mesmo. Além disso, o autor afirma que existe uma relação complexa entre o 

poder e a honra social, já que o poder pode levar à honra social, mas nem todo o poder oferece 

honra social, referente a elementos de respeito e consideração dados, recebidos e usufruídos 

(WEBER, 1968). 

Outros relacionamentos complexos surgem das relações entre diferentes estruturas 

sociais, econômicas, legais, religiosas, políticas, militares, etc. Cada uma possui uma vida em 

si mesma e, ao mesmo tempo, é conectada com as outras. Ao considerar qualquer ação social, 
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cada uma dessas estruturas pode ser chave para modificar ou dar as condições de 

desenvolvimento umas às outras (WEBER, 1968). 

Um dos principais estudiosos do poder foi o filósofo Michel Foucault (1926-1984). 

Em sua obra Microfísica do Poder, exterioriza perspectivas inovadoras em relação ao 

entendimento do poder: a) rejeita a identificação entre poder e aparelho de Estado, dando 

importância à rede de poderes que se expande por toda a sociedade; b) caracteriza o poder não 

apenas como repressivo, mas também como disciplinador e normalizador; e c) analisa o saber 

como peça de um dispositivo político que o produz e é intensificado por ele. Foucault (1979) 

estabelece que o poder não é algo que possa ser possuído, como se fosse um bem ou riqueza, 

que possa estar nas mãos desse ou daquele. Logo, não se trata de algo que exista nas 

sociedades, assim como não  existem divisões entre os que têm e os que não  têm poder. O 

poder é algo que se exerce ou se pratica nas relações, que funciona em cadeia, em rede, entre 

indivíduos que exercem o poder e sofrem suas ações. Cada pessoa é titular de certo poder e 

veicula o poder. Foucault trata do poder como um tema no cotidiano, como um personagem 

que atravessa todos os cenários da vida humana.  Para Foucault, a natureza do poder pode ser 

apreendida somente dentro do contexto das práticas reais e na relação direta com seu campo 

de aplicação, na multiplicidade de atos que diariamente são protagonizados pelo indivíduo. 

 
O poder não existe. Quero dizer o seguinte: a ideia de que existe, em um 
determinado lugar, ou emanando de um determinado ponto, algo que é um 
poder, me parece baseada em uma análise enganosa e que, em todo caso, não 
dá conta de um número considerável de fenômenos. Na realidade, o poder é 
um feixe de relações mais ou menos organizado, mais ou menos 
piramidalizado, mais ou menos coordenado. Portanto, o problema não é de 
constituir uma teoria do poder que teria por função refazer o que um 
Boulainvilliers ou um Rousseau quiseram fazer. Todos os dois partem de um 
estado originário em que todos os homens são iguais, e depois, o que 
acontece? Invasão histórica para um, acontecimento mítico−jurídico para 
outro, mas sempre aparece a ideia de que, a partir de um momento, as 
pessoas não tiveram mais direitos e surgiu o poder. Se o objetivo for 
construir uma teoria do poder, haverá sempre a necessidade de considerá−lo 
como algo que surgiu em um determinado ponto, em um determinado 
momento, de que se deverá fazer a gênese e depois a dedução. Mas se o 
poder na realidade é um feixe aberto, mais ou menos coordenado (e sem 
dúvida mal coordenado) de relações, então o único problema é munir−se de 
princípios de análise que permitam uma analítica das relações do poder 
(FOUCAULT, 1979, p. 248). 

 

Para Foucault, o poder não está localizado em um ponto especifico da estrutura social, 

de um lado ou de outro, mas funciona como redes de dispositivos dos quais nada ou ninguém 

escapa. Como ele não é algo que se possua como um objeto, ele não existe. O que existem são 
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as práticas e as relações de poder.  O poder é exercido, é disputado entre poder e resistência, 

disputa que pode ser ganha ou não, num afrontamento, e assim ele pode se mover entre os 

pontos transitórios da estrutura social. O poder tem concepções positivas (vontade para a 

satisfação de desejos e prazeres) e negativas (o Estado como aparelho repressivo, que castiga 

para dominar) e atinge sua realidade concreta pelo corpo dos indivíduos, pelo controle dos 

gestos, atitudes, comportamentos, hábitos e discursos. Esse corpo somente irá se tornar força 

para o trabalho na medida em que for aprimorado ou adestrado pelo sistema político de 

dominação, como o poder disciplinar. A disciplina busca gerir a vida dos homens, controlá-

los, buscando aproveitar ao máximo sua potencialidade, sua utilidade econômica máxima, ao 

mesmo tempo em que diminui sua capacidade de revolta ou de resistência ao poder, tornando-

os politicamente dóceis. (FOUCAULT, 1979). 

Segundo o autor, a disciplina possui quatro fases: a) a organização do espaço 

(distribuição de indivíduos segundo a inserção dos corpos em espaços individualizados e 

classificatórios e hierarquizados), b) o controle do tempo (sujeita o corpo ao tempo em que 

busca eficácia e rapidez), c) a vigilância (como instrumento de controle), e d) o registro 

contínuo dos acontecimentos (também como instrumento de controle e vigilância sobre as 

atividades dos indivíduos). Essa disciplina não seria a destruição do indivíduo, mas a sua 

fabricação. O indivíduo é um efeito do poder, ou seja, o poder é o produtor da 

individualização. A ação sobre o corpo, o gesto adestrado, o comportamento regulado, o 

prazer normalizado, a interpretação da fala, com o objetivo de separar, comparar, distribuir, 

avaliar, hierarquizar, e daí fazer surgir o homem individualizado como produção do poder e 

objeto de saber das ciências humanas (FOUCAULT, 1979). 

Pacheco (2007), ao comentar Foucault, sustenta que o poder se materializa de distintas 

maneiras nas relações pessoais e, por elas, leva a constituir estruturas impessoais. As 

diferentes manifestações de poder se agrupam em dois planos. Um deles é constituído pelas 

relações interpessoais, que não abrangem a totalidade de integrantes de um grupo; o outro está 

caracterizado por formas institucionalizadas que operam como espaços fechados. Nesses 

casos, já não é poder de um indivíduo sobre outro, mas de um grupo sobre outro, com as 

características que seus integrantes, queiram ou não, ficam presas no seu exercício. Os dois 

planos têm dinâmicas diferentes e geram formas de perpetuação e defesa diferentes 

(PACHECO, 2007). 

  Para Foucault, as práticas se consolidam nesses dois planos, e estabelecem seus 

próprios mecanismos de legitimação, que atuam como centros de poder e elaboram seu 

discurso e sua legitimidade. Uma das esferas está constituída pela ciência. A outra, pelo 
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contrário, está formada por todos os demais elementos que podem ser definidos como 

integrantes da cultura.  

 
O ideológico, as diferenciações de gênero, as práticas discriminatórias, as 
normas e os critérios de normalidade estão dentro da segunda esfera. Tanto 
uma quanto a outra com uma referência notória a um tempo e espaço 
determinado. Utilizado a genealogia do sistema, Foucault chega à conclusão 
de que a instauração da sociedade moderna supôs uma transformação na 
consagração de novos instrumentos pelos quais pode-se canalizar o poder 
(PACHECO, 2007, p. 12). 

 

O economista John Kenneth Galbraith estudou as fontes do poder, em sua obra La 

Anatomía del Poder (1984), e atribuiu suas origens à personalidade, à propriedade e à 

organização. Estudou também os meios para o exercício do poder, segundo ele a punição, a 

compensação e a persuasão. A habilidade de um indivíduo ou grupo, para conseguir a 

submissão de outros a seu propósito, segue um padrão estabelecido, em diferentes ambientes, 

econômico, político, militar e religioso. 

Mas para esse autor, poucas coisas a respeito do poder são assim tão simples quanto a 

definição mencionada. Há a necessidade de responder a muitas questões: 

 
A interessante questão de como impor a sua vontade, e como se obtém a 
aquiescência dos outros, seria a ameaça do castigo físico? A promessa de 
uma recompensa? O exercício da persuasão? Ou outra força mais profunda 
que induz uma ou mais pessoas a se submeterem ao exercício do poder e a 
abandonarem as suas próprias preferencias? (GALBRAITH, 1984, p. 18). 

 

O autor responde a essas questões estabelecendo os diferentes tipos de poder: o poder 

condigno é aquele que obtém a submissão, infligindo ou ameaçando consequências adversas. 

O poder compensatório, por sua vez, obtém a submissão mediante o oferecimento de uma 

recompensa afirmativa, mediante a outorga de algo valioso para o indivíduo que se submete. 

E o poder condicionado se exercita ao modificar uma crença, pela persuasão, pela educação 

ou pelo compromisso social, aparentemente natural, correto e justo, fazendo com que o 

indivíduo se submeta à vontade de outro(s). 

A personalidade (a qualidade do aspecto físico, a inteligência, a eloquência, a 

moralidade aparente, ou outro traço pessoal que dá a alguém mais acesso aos instrumentos de 

poder), a propriedade (ou a riqueza) e a organização (a fonte mais importante de poder nas 

sociedades modernas) são as fontes de poder e se combinam em proporções diversas. Delas 

deriva uma combinação dos instrumentos para a imposição do poder (GALBRAITH, 1984). 
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Uma questão explorada por Galbraith (1984) é se uma decência básica impediria se 

admitir abertamente que o poder é desejado como um fim em si mesmo. Para ele, aceita-se 

que o indivíduo procure o poder para impor aos outros seus valores morais, ou até para ganhar 

dinheiro, e que é possível mascarar uma finalidade com outra (ex.: o político profissional que, 

para ganhar dinheiro, diz querer servir à comunidade). Ainda que não seja aceitável 

socialmente buscar o poder como um fim em si mesmo, pelo puro prazer que produz, “Ainda 

que não se possa confessar a busca do poder pelo poder, é evidente que o exercício específico 

do poder, e os seus rituais, são parte da razão pela qual é freneticamente buscado” 

(GALBRAITH, 1984, p. 27). 

Para o autor, os indivíduos e grupos buscam o poder para promover seus próprios 

interesses, incluindo os próprios benefícios pecuniários, mas também para estender a outros 

os seus valores pessoais, religiosos e sociais, ou para obter apoio à sua percepção econômica 

ou social do bem público. Ele evidencia que “[...] em todas as sociedades, desde as mais 

primitivas, até as mais civilizadas, o exercício do poder é saboreado com intensidade” 

(GALBRAITH, 1984, p. 25). 

Concluindo a sua análise, o autor salienta o quanto o poder é essencial, ainda que 

possa ser maligno: “O exercício do poder, a submissão de uns as vontades de outros, é 

inevitável na sociedade moderna, sem ele não se consegue absolutamente nada. O poder pode 

ser socialmente maligno, mas ao mesmo tempo, é essencial” (GALBRAITH, 1984, p. 27). 

 

2.3.2 A valorização do poder e a psicologia analítica de Carl Gustav Jung 

	

Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço, que fundou a Psicologia Analítica, 

também conhecido por seus estudos em Psicologia Profunda, propôs e desenvolveu os 

conceitos da personalidade extrovertida e introvertida, arquétipos, e o inconsciente coletivo, 

entre muitos outros. Seu trabalho tem sido influente na psicologia, na psiquiatria e no estudo 

da religião, literatura e áreas afins.	

O conceito central da psicologia analítica é a individuação, o processo psicológico de 

integração dos opostos, incluindo o consciente com o inconsciente, mantendo a sua autonomia 

relativa. Jung considerou a individuação como o processo central do desenvolvimento 

humano. Na visão da Psicologia Analítica de Jung, o ser humano é considerado uma 

totalidade eco-bio-psicossocial, incluindo consciente e inconsciente.  

O homem, como microcosmo, é parte integrante do macrocosmo, que compreende as 

esferas do inconsciente coletivo e da consciência coletiva. A noção de realidade psíquica, 
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formulada por Jung, confere estatuto empírico ao psiquismo, dando substância à experiência 

interior. O mundo e o ser humano são definidos por sua qualidade simbólica. Dessa forma, o 

ser humano é um ser simbólico, que vive numa dimensão simbólica, que não vive mais num 

universo meramente físico. O universo humano é simbólico. Estamos diante de uma nova 

dimensão de realidade: a dimensão simbólica, que abarca os aspectos biológicos, ambientais, 

culturais (sócio-históricos) e espirituais, integrando-os num todo único e típico. A psique 

constitui uma totalidade que inclui o âmbito inconsciente, relacionado aos fenômenos do 

mundo subjacente, e o âmbito consciente, relativo aos fenômenos do mundo manifesto 

(PENNA, 2003).	

A análise da psique do ser humano, sua relação com a sociedade, seu desenvolvimento 

e reconhecimento como indivíduo, seus dilemas e sua constante busca por realização são 

fatores que relacionam o objetivo e o subjetivo, o mundo interno e o mundo externo. Na teoria 

da Psicologia Analítica, a figura da Persona surge como aquele aspecto da personalidade que 

intermedeia a relação do homem com o seu meio, sem necessariamente representar o que ele  	

	
Como seu nome revela, a persona é uma simples máscara da psique coletiva, 
máscara que aparenta uma individualidade, procurando convencer aos outros 
e a si mesma que é uma individualidade, quando, na verdade, não  passa de 
um papel, no qual fala a psique coletiva. A persona nada tem de real e 
representa um compromisso entre o indivíduo e a sociedade, acerca daquilo 
que alguém parece ser: nome, título, ocupação, isto ou aquilo.	

	

Schwartz (2012) introduziu, um novo valor, entre os 19 propostos: o Valor Face, que 

significa poder manter e proteger o prestígio e expressa elementos de dois valores, poder e 

segurança. Explorar o prestígio do indivíduo permite que as pessoas controlem outras pessoas 

e outros recursos. Proteger o prestígio leva o indivíduo a se defender contra as ameaças que 

podem afetar a sua imagem pública. Assim sendo, entendemos que o valor Face proposto por 

Schwartz, apresenta uma semelhança relevante, ainda que parcial, com o conceito de Persona 

de Jung.	

Como vimos anteriormente, para Thomas e Znaniecki, existe um valor social que 

opera nos níveis inter e extrassubjetivo. No nível intersubjetivo, ocorre o processo interativo 

entre as pessoas, que inclui o processo de construção de significado e sentido compartilhado 

no grupo. O nível extrassubjetivo ocorre quando se atinge a objetividade simbólica, do 

significado e do sentido, isto é, o ato de tomar posse ou usar algum objeto, concretizando a 

ação (THOMAS; ZNANIECKI, 1918). 	



57 

Quanto maior a valorização que se atribui a fatores objetivos, a objetos simbólicos 

com significado construído na interação e, no nosso estudo, objetos que simbolizam poder, a 

Persona de Jung, ou a Face de Schwartz, revestida de símbolos valorizados e estereotipados 

nas interações e, em especial, nas relações de poder, levam o indivíduo a identificar-se com 

essa Persona/Face, essa máscara social, que define quem ele é perante a sociedade, que 

representa um compromisso entre o indivíduo e a sociedade e, ao mesmo tempo, auxilia 

superficialmente na tentativa de reduzir ou controlar a ansiedade, acerca daquilo que alguém 

parece ser, mas não é, sua imagem pública. Ou seja, o indivíduo se identifica com seus 

símbolos de poder, que formam a sua persona, ao ponto de defendermos que os símbolos de 

poder definem a identidade do indivíduo. 

 
Realmente muitas pessoas se identificam tanto com sua atitude externa, com 
sua persona, que já não tem relação consciente alguma com seus processos 
internos da psique. A identidade com a persona determina automaticamente 
uma identidade inconsciente com a psique, pois quando o sujeito, o eu, é 
indistinto da persona, não tem relação consciente com os processos do 
inconsciente. Quem é o seu próprio papel exterior, também sucumbirá 
infalivelmente aos processos internos, isto é, há de contrariar seu papel 
exterior, e a vida transcorre em meio a contradições inevitáveis. Neste caso, 
a psique é projetada num objeto real correspondente, estabelecendo com este 
objeto uma relação de dependência quase absoluta (JUNG, 1981, p. 188).	

 

Como vimos anteriormente, a ativação do valor pode ser consciente ou inconsciente 

(SCHWARTZ, 2006). Schwartz ainda cita o valor poder, como uma maneira de evitar a 

ansiedade, apresentando o conceito de poder em três subtipos, que compartilham o objetivo de 

promover seus próprios interesses ao controlar o que acontece e assim, evitar ameaças que 

gerem ansiedade (SCHWARTZ, 2012). Percebemos outra relação entre Schwartz e Jung, ao 

entendermos que os fatores inconscientes são preponderantes fontes de ansiedades, angústias 

ou motivações: 	

	
O homem contemporâneo não consegue perceber que, apesar de toda a sua 
racionalização e toda a sua eficiência, continua possuído por 'forças' além do 
seu controle. Seus deuses e demônios absolutamente não desapareceram; 
têm apenas novos nomes. E conservam-no em contato íntimo com a 
inquietude, apreensões vagas, complicações psicológicas, uma insaciável 
necessidade de pílulas, álcool, fumo, alimento e, acima de tudo, com uma 
enorme coleção de neuroses (JUNG, 1981, p. 220).	
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Ainda que escondidos num mundo que valoriza os símbolos palpáveis e externos, 

concretizados pelos símbolos que ganham significado ao receberem a projeção de valor da 

psique, associados à imagem ideal que o indivíduo tenta construir de si mesmo.	

	
Uma consciência apenas pessoal acentua uma certa ansiedade, seus direitos 
de autor e de propriedade no que concerne a seus conteúdos, procurando 
deste modo criar um todo. Mas todos os conteúdos que não se ajustam a esse 
todo são negligenciados, esquecidos ou então reprimidos e negados. Isto 
constitui uma forma de autoeducação que não deixa de ser, porém, 
demasiado arbitrária e violenta. Em benefício de uma imagem ideal, à qual o 
indivíduo aspira moldar-se, sacrificar-se muito mais de sua humanidade 
(JUNG, 2013, p. 221).	

	

Neste sentido, a Persona e o valor Face, um subtipo do valor poder, seriam, sob a ótica 

de Jung, não somente uma maneira de proteger o prestígio, a se defender contra as ameaças 

que podem afetar a sua imagem pública (SCHWARTZ, 2012) de controlar outras pessoas, e a 

restringir situações, de maneira a evitar ameaças que gerem ansiedade, mas também, 

inconscientemente, uma negação ou repressão de sua naturalidade, de seu verdadeiro eu, um 

sacrifício pessoal, arbitrário e violento, em benefício de uma imagem ideal.	

  Ao falarmos de significado dos objetos na abordagem de Thomas e Znaniecki,  

 

[...] a atitude opera no nível intrasubjetivo, no domínio psicológico do 
indivíduo, no qual acontecem os pensamentos, as emoções, 
experiências, interpretações e intenções por meio da ação reflexiva, 
sendo esta a pré-condição para a ação intencional e depende da 
construção do significado que o indivíduo atribui aos objetos à sua 
volta. Assim, os valores podem ser compreendidos a partir da relação 
que os indivíduos estabelecem com os objetos mediante processo de 
interação social e só é considerado valor quando esse objeto 
representa algum significado, função social ou atividade para o 
indivíduo (THOMAS; ZNANIECKI, 1918/2013, p. 45). 

 

Essa afirmação tem um paralelo direto com a visão junguiana de como o prestígio e os 

objetos ganham valor simbólico:  

	
Psicologicamente, a força do fetiche ou do prestígio constituem uma 
valorização subjetiva e inconsciente destes objetos. Trata-se basicamente de 
libido que se encontra no inconsciente do sujeito e é percebida no objeto 
porque todo inconsciente ativado aparece projetado no objeto (JUNG, 2013, 
p. 319).	
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Jung reforça essa projeção da libido, do inconsciente, nos objetos que, para nosso 

estudo, estão relacionados com símbolos do poder, com o consumismo, e a ânsia de ter. 	

	
O pensamento e o sentimento primitivos são exclusivamente concretistas, 
sempre relacionados com o sensual. O pensamento primitivo não tem 
autonomia, mas adere ao fenômeno material. Eleva-se no máximo, ao grau 
de analogia. Também o sentimento primitivo está sempre relacionado com o 
fenômeno material. O concretismo, é portanto, um arcaísmo. A influência 
mágica do fetiche, não é vivenciada como estado subjetivo, de sentimento, 
mas sentida como efeito mágico (JUNG, 2013, p. 319).	

	

Para Jung, o concretismo do pensamento do homem civilizado consiste na 

incapacidade de pensar algo diferente do que os fatos transmitidos pelos sentidos, e de 

evidência imediata, ou na incapacidade de distinguir o sentimento subjetivo do objeto do 

sentimento, dado pelos sentidos.	

 

2.4 PESQUISA BIBLIOGRÁFICA - VALORES DOS GESTORES 

 

Com o intuito de conhecer a existência de trabalhos prévios que tratassem do tema, foi 

realizada uma pesquisa da bibliografia sobre valores dos gestores nas bases de dados 

SCIELO, EBSCO e JSTORE, a partir de 1980 	

Foram encontrados 36 artigos que faziam referência ao tema manager’s values, tanto 

no título como no corpo do texto.  

Os artigos e temas encontrados foram:  

1) dez artigos sobre o tema Cultura Nacional e Valores do Gestor (CHOI; CHOI, 

2003; LIPIČNIK; MIHELIČ, 2006; JENNER, 1982; ALEXASHIN; BLENKINSOPP, 2005; 

BUSSE; SUN, 2015; RALSTON; GUSTAFSON, 1993; REICHEL; FLYNN, 1983; 

WHITELY; ENGLAND, 1980; WONG; EVERETT; 2008; ZHANG; STRAUB, 2007), 

tratando da influência dos impactos culturais sobre os valores dos gestores em empresas que 

atuam em países com culturas nacionais diferentes, outros tratando dos estereótipos culturais 

em empresas multinacionais, comparando as culturas e os valores de gestores em dois ou mais 

países, e os valores em gestores que atuam em empresas em países diferentes de seus países 

de origem.  

2) Quatro artigos sobre o tema Tomada de Decisão e Valores dos Gestores 

(GUERRIER; MACMILLAN, 1981; SHARFMAN; PINKSTON, 2000; GEORGE; HUANG, 

2008; BARNETT; KARSON, 1989) tratando de como os valores dos gestores impactam as 
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decisões sobre carreira, questões sociais e decisões dentro do ambiente de negócios e na 

empresa.  

3) Quatro artigos sobre Governança Corporativa e Valores (AGLE; MITCHELL, 

1999; DUARTE, 2010; SACHS; RUHLI, 2005; FILIP, 2014), abordando os impactos dos 

valores de atributos dos stakeholders e os valores dos CEOs, o desempenho corporativo e a 

responsabilidade social das empresas, os valores dos gestores em base a orientação para 

stakeholders e a implementação de políticas corporativas.  

4) Três artigos sobre o tema Valores e Estilos de Liderança (ALAS; TUULIK, 2004; 

SABRI, 2012; SOSIK; JUNG, 2009), tratando dos temas relacionados a valores e o 

comprometimento, estilos de liderança de Hofstede, e os valores, raízes e recompensas da 

liderança altruística.  

5) Dois artigos tratando do tema Filantropia e Valores dos Gestores (BUCHHOLTZ; 

AMASON, 1999; CHOI; WANG, 2007), que abordam a questão dos valores dos gestores e as 

decisões sobre filantropia corporativa.  

6) Dois artigos sobre a relação entre Faixa Etária e Valores dos gestores (MIHELIC; 

LIPICNIK, 2010; WILLIAMS; HALL, 2006).  

7) Dois artigos sobre os Valores de Gestores Públicos e seus processos decisórios 

(ABBASI; HOLLMAN, 1987; CONNOR; BECKER, 1988).  

8) Dois artigos sobre Valores dos Gestores e Meio-ambiente (WILLIAMS; 

SCHAEFER, 2012; PAPAGIANNAKIS; SPYROS, 2012), sobre as decisões relativas ao 

meio ambiente, à sustentabilidade e às decisões tomadas com base nos valores dos gestores, 

ou como os valores dos gestores impactam o seu engajamento com a questão da 

sustentabilidade ambiental.  

9) Um artigo sobre Valores e Estratégia corporativa (ABIODUM, 2009) que explora a 

relação entre os valores pessoais dos gestores e as dimensões de estratégia e de performance 

organizacional.  

10) Um artigo sobre a Diferença de valores de gestores e consultores (GOODSTEIN, 

1983).  

11) Um artigo sobre a Evolução do tema de valores de gestores (POSNER; 

SCHMIDT, 1992).  

12) Outro artigo relacionando Valores e remuneração e como as recompensas dos 

empregados estão associadas ao desempenho e aos valores (HARRIS, 2001).  
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13) Outro artigo estudando Valores, exportações e consumidores (SOUSA; RUZZO, 

2010), abordando o papel chave dos valores dos gestores sobre exportações e a influência da 

resposta dos consumidores sobre o desempenho.  

14) Um artigo avaliando os valores de gestores de pequenas empresas, utilizando 

como base de estudo pequenas empresas do setor varejista na Romênia (STAN; EVANS, 

2003).  

15) Um artigo sobre Gênero, Valores e áreas da Vida (CHUSMIR; PARKER, 1991), 

abordando os valores, as diferenças situacionais, o gênero e o equilíbrio entre trabalho e 

família.	

Entre os 36 artigos sobre valores dos gestores, 26 utilizaram a metodologia 

quantitativa. Oito utilizaram metodologia Qualitativa e apenas dois utilizaram técnica mista, 

Qualitativa e Quantitativa. Entre os que utilizaram a metodologia Quantitativa, quatro 

utilizaram a Schwartz Value Survey, três utilizaram a Rokeach’s Value Survey Scale, três 

utilizaram a England’s Personal Value Questionaire. As demais, ou utilizaram questionários 

elaborados pelos próprios pesquisadores, ou não foi possível a identificação do instrumento. 	

Os estudos de Valores dos Gestores analisados não se detiveram sobre o estudo de 

Poder, nem Poder em Gestores Homens. 	

Nossa pesquisa aborda a centralidade do trabalho e o papel estruturante do trabalho, o 

poder e seus símbolos, com especial enfoque na sua importância para os gestores homens na 

cidade de São Paulo. O poder como um valor humano, sob a ótica de diferentes abordagens 

teóricas, verificando os símbolos de poder como fatores estabelecidos na interação 

intersubjetiva das relações humanas.  

A relevância deste trabalho reside na importância de se discutir como os valores 

relativos a Poder, representados por símbolos, podem impregnar as demais áreas da vida dos 

gestores. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

	

Tendo em vista as diferentes abordagens epistemológicas para o estudo de valores e a 

complementariedade entre a abordagem de valores de Thomas e Znaniecki e Schwartz 

defendida por Teixeira (2009) optamos, neste trabalho, por uma abordagem interpretativista, 

mas mantendo a possibilidade de entendermos e analisarmos a complementariedade entre 

teorias distintas.	

Antonello e Godoy (2010) asseveram que tal perspectiva admite diferentes formas de 

perceber as ligações existentes entre teorias distintas, favorecendo visões complementares e 

compreensões mais profundas, quando se convive com paradoxos, dando espaço para 

diferentes formas de pensar e investigar o mesmo problema. “Acredita-se, então, que esta 

abordagem é apropriada para um campo de conhecimento multidisciplinar” (ANTENELLO; 

GODOY, 2010, p. 2).	

Lima (2011) declara que a ênfase principal deve ser dada à qualidade dos produtos da 

pesquisa e duvida se um paradigma isolado pode garantir a qualidade esperada. Essa 

qualidade viria de uma multiplicidade de aspectos. Não se chega tão rapidamente à resposta 

de qual paradigma é ideal para a análise de um dado problema, mas “[...] um aspecto no qual 

pode haver consenso é o da verificação da qualidade do conhecimento produzido, 

independentemente de sua natureza paradigmática” (LIMA, 2011, p. 8). 

Reis e Melo (2008) ainda enfatizam que o investigador deve ter uma postura científica 

menos rígida e intransigente que no passado, a fim de encontrar alternativas que façam frente 

à diversidade e às incertezas teóricas e práticas nas ciências sociais.	

	
As mudanças ocorridas nas ciências sociais, têm resultado em crescente 
diversidade e, simultaneamente, em menos certeza e estrutura, tanto na teoria 
quanto na prática. Isso tem se refletido em novas modalidades de pesquisa. 
A busca por alternativas não impede o pesquisador de utilizar rotas 
tradicionais da pesquisa, também não o autoriza a descartá-las 
completamente. Ao contrário, ela pressupõe a sua superação pela adoção de 
uma postura científica diferenciada, mais crítica, mais reflexiva, menos 
rígida e intransigente (REIS; MELO, 2008, p. 15). 

	

Sociólogos que trabalham com a linha do Interacionismo Simbólico pesquisaram uma 

grande variedade de temas e utilizaram uma gama ampla de métodos de pesquisa. No entanto, 

a maioria dos pesquisadores usou a metodologia qualitativa, com a participação do 

observador, para estudar aspectos da interação social (GRIFFIN, 2006).	



63 

Blumer, um dos estudiosos do Interacionismo Simbólico, defendeu o uso de técnicas 

observacionais, histórias de vida, autobiografias, diários, cartas, entrevistas não estruturadas e 

observação participante. Ele criticava metodologias experimentais, instrumentais e 

quantitativas, pois proporcionam ao pesquisador uma ótica de fora e, assim, se tornam 

impróprias para captar os significados pelos quais os indivíduos respondem a objetos e 

situações (HERMAN-KINNEY; REYNOLDS, 2003).	

Para fins deste estudo, adotamos a abordagem qualitativa de pesquisa. Segundo 

Creswell (2010, p. 26) a “[...] pesquisa qualitativa é um meio para explorar e para entender o 

significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema social ou humano” e 

caracteriza-se por não ter a preocupação em enumerar/medir eventos ou utilizar métodos 

estatísticos de avaliação, comum aos pesquisadores quantitativos (NEVES, 1996; TESCH, 

1990).	

De acordo com Denzin e Lincoln (1994), a pesquisa qualitativa é um estudo 

multimétodo que usa uma abordagem interpretativa e naturalista de seu objeto de estudo, 

enfatizando a qualidade dos processos que ocorrem naturalmente, estudando os fenômenos 

através de seus atores e atribuindo significados a partir de perguntas sobre como as 

experiências de interação social podem contribuir para um entendimento do mundo visível 

(MERRIAM, 2002).	

Através das narrativas dos entrevistados, os investigadores lançam um olhar a fim de 

entender o significado que o fenômeno tem para os envolvidos, construindo uma realidade a 

partir das interações sociais do objeto em estudo (MERRIAM, 2002).	

Segundo a abordagem interpretativista, o investigador entende os atores como seres 

conscientes, apoiados em regras sociais que constroem as suas interações. Desse modo, o 

processo de pesquisa sustenta-se em compreender diversos pontos de vista e a interpretação 

da experiência (HATCH; CUNLIFFE, 2006). Segundo Crotty (1998), o pesquisador deve 

observar os fatos e não os descobrir. Os significados não são inerentes ao objeto, mas 

construídos a partir de um engajamento humano para interpretá-los, tornando assim o 

pesquisador parte da edificação dessa realidade (LEE, 1991). 	

Creswell (2010) afirma que a definição da estratégia a ser adotada na realização da 

pesquisa deve partir de uma visão clara do problema de pesquisa, uma vez que ele serve como 

uma bússola que orienta os pesquisadores em seu percurso (CRESWELL, 2010; BOOTH, 

2000).	
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Merriam (2009) aponta que existem seis tipos de estratégias que podem ser adotadas: 

qualitativa básica, fenomenológica, grounded theory, etnográfica, análise de narrativa e 

qualitativa crítica. Para fins desta investigação, adotamos a estratégia de pesquisa básica.	

Para Merriam (2009), a maioria dos estudos qualitativos utiliza-se da estratégia de 

pesquisa básica. Ainda segundo a autora, a pesquisa qualitativa básica deve ser usada quando 

o investigador está interessado em entender “[...] como os significados são construídos, como 

as pessoas compreendem os significados de suas vidas e experiências” (MERRIAM, 2009, p. 

24). A meta principal da pesquisa básica deve ser descobrir e interpretar os significados.	

De acordo com Tesch (1990), existem mais de 46 métodos de coletas de dados para a 

condução de um estudo qualitativo. Creswell (2010) aponta que, para as pesquisas 

qualitativas, os métodos mais seguidos são as entrevistas em profundidade e a observação. 

Ainda segundo o autor, a característica interpretativista da pesquisa leva o pesquisador a 

identificar ferramentas que ofereçam profundidade às análises, sendo as entrevistas e os 

roteiros de observação ferramentas úteis de coleta. "Entrevista é uma das mais comuns e 

poderosas maneiras que utilizamos para tentar compreender nossa condição humana" 

(FONTANA; FREY, 1994, p. 361). Conforme citado por Creswell (2010), é uma das técnicas 

mais utilizadas em ciências sociais.	

Para a realização deste trabalho, selecionamos a técnica da entrevista semiestruturada. 

De acordo com Godoi e Mattos (2006), existem três tipos de entrevistas: entrevista 

convencional livre em torno de um tema, entrevista baseada em roteiro com flexibilidade para 

ordenar e formular as perguntas (semiestruturada), e entrevista padronizada aberta, com lista 

de perguntas ordenadas e repostas abertas. O roteiro utilizado foi elaborado com flexibilidade 

para ordenar e formular novas perguntas. 	

As entrevistas tiveram início com a explanação dos objetivos do estudo e a garantia de 

anonimato, tanto para o gestor quanto para sua empresa, constantes no termo de livre 

esclarecimento. Durante a entrevista, fizemos pequenas anotações, conforme percepções do 

diálogo, para posterior análise. As anotações foram confrontadas no momento da transcrição, 

trazendo-nos uma ampla compreensão do contexto construído, conforme apontado por Lee 

(1991).	

Para fins deste estudo, adotamos a técnica de análise textual interpretativa proposta 

por Flores (1994), para quem o principal dado do pesquisador são palavras, argumentos e 

observações que, em conjunto, lhe oferecem uma riqueza de informações geradas pela 

própria pesquisa.	
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Segundo Flores (1994), a análise de dados pode ser definida a partir de um conjunto 

de manipulações, transformações, operações, reflexões e comprovações realizadas a partir 

dos dados, com um fim de extrair significado relevante ao objetivo da investigação. 	

Seguindo a análise de dados, o investigador deve empreender três passos. 

Primeiramente, deve reunir e reduzir os dados em categorias. A análise interpretativa de 

categorias permitirá uma visão geral do objeto em estudo. Nessa fase, o pesquisador deve 

buscar elementos comuns nos materiais analisados, a fim de compreender as facetas do 

objeto estudado. O segundo passo é separar as categorias em subcategorias e unidades de 

análise, o que lhe favorece a profundidade necessária para a interpretação dos dados 

coletados. Por fim, o investigador deve se lançar em uma descrição densa de significados 

encontrados em cada uma das etapas (FLORES, 1994). 

Para consolidar, organizar e facilitar as análises, desenvolvemos a técnica de Template 

Analysis de Nigel King (1998). Trata-se de um grupo de técnicas para organizar e analisar, 

tematicamente, dados textuais. O objetivo da técnica é levar o pesquisador a produzir uma 

lista de códigos (template) que representa os temas identificados em seus dados textuais. Tais 

códigos podem ser definidos a priori (o que é feito normalmente), mas são modificados e 

acrescentados novos a posteriori, quando o pesquisador lê e interpreta os textos (entrevistas) 

objeto de análise. O template deve ser organizado a partir de uma estrutura hierárquica que 

envolve também o relacionamento entre os temas encontrados.  Esse tipo de análise é mais 

apropriado quando o pesquisador adota um posicionamento mais alinhado a uma perspectiva 

interpretativista e construcionista,  assumindo que existem sempre múltiplas interpretações a 

respeito do mesmo fenômeno; busca-se abordar o tópico de diferentes perspectivas; tem-se 

como objetivo comparar a visão de diferentes grupos dentro de um contexto específico 

(KING, 1998). 

Os entrevistados deste estudo são profissionais, gestores, homens, que atuam no 

mercado de trabalho formal (CLT). Exercem posições de gestão nas corporações e empresas 

privadas, de setores diversos, na cidade de São Paulo, Brasil. Os cargos exercidos por eles são 

gerenciais, de diretoria ou presidência de empresas privadas, e por isso são definidos como 

Gestores.  

Delimitamos o campo de estudo a gestores homens pelos seguintes motivos: a) para 

manter maior controle sobre o campo a ser pesquisado e b) pela facilidade de acesso em 

função do nosso networking. 
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Visando gerar sensibilidade em relação ao campo e ao fenômeno a ser estudado, na 

primeira fase, conduzimos entrevistas semiestruturadas e anônimas com 30 gestores, cujas 

características são apresentadas no APÊNDICE A. Os entrevistados foram escolhidos na 

nossa base de contatos pessoais, desde que obedecessem aos critérios definidos anteriormente. 

Quarenta pessoas foram convidadas a participar. Os 30 primeiros que aceitaram agendaram 

um tempo mínimo de 30 minutos.	

Os entrevistados eram encorajados a responder a pergunta sobre “quais são Símbolos 

de Poder para gestores, no mundo corporativo”. Não houve um roteiro de entrevistas na 

primeira fase, pois se tratava de uma entrevista com pergunta única. Solicitamos que dessem 

o maior número de respostas que pudessem e que cada resposta fosse bem detalhada, de 

forma a enriquecer a interpretação.  

As respostas foram consolidadas e organizadas em templates, para facilitar as análises. 

Com base na semelhança, as diferentes respostas foram agrupadas em 42 categorias de 

símbolos que apresentaram o mesmo significado (Ex.: Apartamento e Casa foram 

sintetizados na categoria de Símbolo Moradia) e ranqueados de acordo com a incidência de 

respostas, representando os temas identificados nos dados textuais. 

Posteriormente, reunimos as categorias em cinco grupos, considerando as diferentes 

dimensões da vida da pessoa, o que nos trouxe uma visão geral do objeto em estudo, ao 

buscar elementos comuns nos materiais analisados, a fim de compreender as facetas do 

objeto analisado.  

No momento seguinte, reclassificamos os símbolos de poder, pelo critério 

Posse/Ostentação e Características Pessoais. Na sequência, elaboramos uma nova 

classificação, levando em conta o critério de materialidade, oferecendo maior profundidade 

para a interpretação dos dados coletados e facilitando o cruzamento com o referencial 

teórico.  

Após o cruzamento do referencial teórico com as respostas oriundas do estudo da 

primeira fase, detectamos a necessidade de aprofundar as entrevistas, numa segunda fase, 

buscando principalmente compreender por que aqueles símbolos são importantes, em que área 

da vida refletem, e se possuem relação com os símbolos de poder que são valorizados para o 

exercício da posição de gestão. Outro ponto relevante foi buscar compreender o papel e a 

importância exercida pelo trabalho na gestão e na vida do gestor.  

Na segunda fase, foram convidados 12 executivos, também escolhidos na nossa base 

de contatos pessoais, desde que obedecessem aos critérios definidos. De acordo com a 

disponibilidade de tempo e agenda dos entrevistados, ao todo oito executivos, cujas 



67 

características estão no APÊNDICE F, se disponibilizaram a participar. Agendamos com cada 

um deles um tempo mínimo de 60 minutos, em ambiente fechado.	

Realizamos entrevistas semiestruturadas e anônimas, mas com uma maior 

profundidade, com base em um roteiro de entrevista (APÊNDICE G).  

Após oito entrevistas realizadas e transcritas (APÊNDICE H), entendemos que já 

havia uma qualidade de material abrangente e suficiente para responder aos objetivos 

propostos. 

Para fins de diferenciação dos códigos dos entrevistados na primeira e na segunda 

fases, os entrevistados na primeira fase estão codificados pela letra E (entrevistado) e um 

número (1 a 30). Os entrevistados da segunda fase estão codificados pela letra E 

(entrevistado), um número (1 a 8), e a abreviação f2 (fase 2). 

As respostas da segunda fase foram também consolidadas em template, para facilitar a 

organização das análises. Num primeiro momento, verificamos a incidência dos símbolos 

identificados, para posteriormente fazermos uma comparação e aglutinação com as 

incidências identificadas na primeira fase.   

Ordenamos as respostas segundo a importância dos símbolos de poder para as demais 

áreas da vida dos entrevistados, em linha com duas propostas: a) A proposta de Schalock 

(2004), que avalia a qualidade de vida sob um ponto de vista motivacional e descreve oito 

áreas centrais da vida, representativas das condições humanas desejáveis para um bem-estar 

pessoal: bem-estar emocional, relações interpessoais, bem-estar material, desenvolvimento 

pessoal, bem-estar físico, autodeterminação, inclusão social e direitos humanos. E b) A 

proposta de Sagie e Elizur , que identificaram seis áreas da vida: trabalho, religião, cultura, 

esportes, política e lar/família, em três diferentes modalidades: material, afetiva e cognitiva. 

Agrupamos as respostas relacionadas à relevância do trabalho para os indivíduos 

entrevistados e as respostas que evidenciassem as atividades ligadas aos símbolos de poder. 

Para que os símbolos sejam considerados valores sociais, na abordagem de Thomaz e 

Znaniecki, é necessário que a eles estejam associadas atividades. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O objetivo geral do nosso trabalho é compreender como os valores sociais com 

significado compartilhado relativo a poder estão presentes nas diferentes áreas da vida e 

refletem a centralidade do trabalho. Em última instância, buscamos entender como os gestores 

satisfazem as suas necessidades de poder, mediante valores sociais relativos a poder oriundos 

do exercício do trabalho, e como esses valores estão presentes nas diferentes áreas da vida e 

refletem a centralidade do trabalho na vida dos gestores. 

Para alcançarmos o objetivo geral proposto, fez-se necessário o estabelecimento de 

alguns objetivos específicos, como apreender o papel e a importância do trabalho para os 

gestores, identificar os seus símbolos de poder, listar os valores sociais relativos a poder e 

compreender como os valores sociais relativos a poder estão presentes nas diferentes áreas da 

vida e refletem a centralidade do trabalho. 

 

4.1 OBJETIVO 1: COMPREENDER O PAPEL E A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO 

PARA OS GESTORES 

 
Um dos pontos mais relevantes das entrevistas em profundidade da segunda fase foi 

buscar compreender o papel e a importância exercida pelo trabalho na gestão e na vida do 

gestor. O trabalho se apresentou como muito importante para os oito entrevistados da segunda 

fase, e estaria relacionado à autoimagem, à identidade, à autoestima, ao reconhecimento 

social, ao bem-estar material, à realização pessoal, ou mesmo até identificado como sentido 

para a vida.  

Um dos pontos principais do papel do trabalho na vida dos gestores está relacionado à 

realização pessoal e à autoestima que vem dessa realização. Como vimos no trabalho da 

Equipe MOW, o significado do trabalho poderia ser representado individualmente, no grupo 

ou na sociedade, por sua utilidade para a organização, por fatores como a autorrealização e a 

satisfação, pelo sentimento de evolução pessoal/profissional, e por liberdade/autonomia para a 

sua execução (EQUIPE MOW, 1987).  

 
E1f2 “eu posso te dizer que hoje eu amo aquilo que faço porque, no trabalho que 
você faz, você precisa se reconhecer” 
 
E2f2 “e também pelo orgulho próprio de saber que seu trabalho e a sua 
dedicação têm um valor importante, o que faz aumentar ainda mais a 
responsabilidade. 
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Para muitos dos entrevistados, a realização advém do sucesso na carreira que, por sua 

vez, decorre da dedicação pessoal, uma conquista que é fruto do esforço e do mérito. A ideia 

está em linha com os estudos de Borges (1999), para quem um dos atributos valorativos é a 

Realização Pessoal, que reúne itens que expressam a definição valorativa do trabalho, como 

devendo proporcionar prazer ao indivíduo quanto ao significado dos resultados de trabalho, 

exigência de raciocínio, pelo direito a recompensas, autovalorização, interesse pela tarefa e 

crescimento pessoal.  

 

E5f2 “O status, o cargo, é fruto das consequências do que você faz. Ninguém 
consegue ser diretor e chegar até aqui sem ter entrega, amor e competência. Isso 
envolve uma dedicação descomunal. Na perspectiva de que você não é herdeiro, 
você chegou aqui por mérito, pela sua trajetória.” 
 
E2f2 “por sentir que estou avançando, saber de onde eu vim, da infância que tive, 
esse é meu reconhecimento, meu currículo, minha carreira, saber tudo que eu 
conquistei, mas esse é meu reconhecimento para mim” 

 
Para eles, a realização está relacionada à satisfação com o trabalho, em se ver na sua 

obra, ao ver que realiza um bom trabalho, fato que está associado a quem você é, ou seja, à 

sua própria identidade, na mesma linha de Schulte (2014), que traz a perspectiva de que a 

própria identidade está sendo buscada no trabalho:  “[...] o trabalho adquiriu um significado 

muito poderoso. Hoje, ele tem menos a ver com a luta pela sobrevivência, e mais com a busca 

por identidade” (SCHULTE, 2014, p. 41). 

 
E1f2 “O trabalho, para mim, é muito importante. Você tem que se reconhecer 
naquilo que você faz, que você produz.... Ir trabalhar e não me ver na minha 
obra, naquilo que eu exerço, eu diria que sou um fracassado, ou seja, o trabalho 
é, sem dúvida alguma, altamente importante para mim.” 

 
A realização e a identidade que vêm do trabalho geram o reconhecimento dos amigos 

e da família, mas impactam direta e principalmente a autoestima. 

 
E2f2 “Também perante a família e os amigos, é gostoso receber um carinho 
espontâneo, um parabéns, um sucesso, ele é gostoso, mas ele é ZERO perante 
meu reconhecimento diante do próprio espelho. Se ninguém me der os parabéns 
pelo novo cargo, eu não estou nem aí. Saber que eu conquistei de forma honesta e 
equilibrada é o maior reconhecimento.” 

 

Indo além da identidade, do reconhecimento social e familiar e da realização pessoal, 

alinhado com o pensamento de Schulte (2014), que avaliou que a carreira substituiu a religião 
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no seu papel de dar sentido à vida, alguns entrevistados veem em seu trabalho o sentido para 

as suas vidas. 

 
E4f2 “Eu acho que é extremamente importante isso. Se pensar em um plano de 
carreira, em um plano de vida, em direcionar seu esforço para que no passar dos 
anos possa olhar para trás e ver seu esforço ser recompensado, que bacana, 
estou fazendo um bom trabalho, minha vida tem sentido, pois estou fazendo uma 
carreira bacana” 

 
Para outros entrevistados, essa identidade, ou esse papel profissional, impacta os 

outros papéis na vida do indivíduo. 

 
E7f2 “Em sua casa e, com seus filhos, até para ser um marido melhor, um avô 
melhor, enfim, um profissional melhor, tem total sinergia aí, seu papel 
profissional impacta os outros papéis.” 

 
E7f2 “Eu passo 12 horas por dia aqui, trabalhando, para que eu consiga 
conviver na sociedade, estar bem, pois a estrutura financeira da casa depende de 
mim. Eu trabalho para que minha família esteja bem, para eu estar bem, me 
sentir valorizado no trabalho. Por ser valorizado pela minha trajetória, eu me 
sinto bem e tenho prazer em trabalhar, e não me imagino não trabalhando.” 

 
Ainda que alguns dos entrevistados reconhecessem que o trabalho não seria 

necessariamente importante para todas as pessoas, outros chegaram a mencionar a visão de 

que, se determinada pessoa não buscasse sucesso na carreira, isso provavelmente seria fruto 

de algum problema ou de algum trauma. 

 
E2f2 “Para mim muito, não sei se para todos. Tem gente que acaba priorizando 
outras coisas, ou durante a trajetória acaba se frustrando profissionalmente e 
acaba abandonando a meta profissionalmente. A gente acaba vendo muita gente 
acomodada ou conformada com o insucesso, não sabemos se foi um trauma, se 
foi algo que ocorreu, ou se não tem a força de vontade pra construir uma carreira 
de sucesso” 

 
E4f2 “mas quem não tem isso (uma boa carreira e boa trajetória), você pode 
observar que, no decorrer de sua carreira, ela tem um ou outro problema.” 

 
Alguns entrevistados reconheceram membros da família que não tinham o mesmo 

drive profissional, que não tinham a carreira como central em suas vidas. 

 
E2f2   “Meu pai foi assim. Para ele, tudo estava bom, se precisasse crescer estava 
bom, se não precisasse também estava bom. Não tinha esse crescimento ou essa 
busca de reconhecimento como natural dele.” 
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E1f2 “A minha esposa vai te afirmar que o trabalho dela é uma parte da vida 
dela, e faz um trabalho, é realizada, mas não depende do trabalho para se 
realizar.” 

 

No outro extremo, há profissionais que se viram desequilibrados, trabalhando em 

excesso em busca de sucesso e poder. E vêm buscando o equilíbrio depois de algum fato 

relevante, como o nascimento de uma filha ou a perda do pai. 

 
E3f2 “Eu era super motivado por essa coisa de crescer, de ter desafios cada vez 
maiores, de crescer, de ser promovido, de sempre querer mais. É uma coisa que 
você acaba sendo refém, de ser escravo, de adquirir mais poder, é um vício. Eu 
estou fazendo um exercício, desde quando minha filha nasceu, de não ter mais 
meu trabalho no centro. É difícil isso, para mim meu trabalho sempre foi o 
centro, não só o centro, como a coisa mais importante de minha vida. Eu abri 
mão de casamento, de cuidar de pai e de mãe.	Depois que perdi meu pai e que 
nasceu minha filha, eu mudei.” 

 
Alguns profissionais identificaram que executivos podem apresentar desequilíbrio 

entre vida profissional e familiar, trabalhando demais, enquanto outros não avançam por não 

se dedicarem. Ambos seriam desequilíbrios que afetam a família.  

 
E2f2 “Tem pessoas que têm o trabalho como centro da vida e tem outras pessoas 
que trabalham apenas para poder satisfazer suas necessidades. Tem outros que 
têm o trabalho como central e acabam desbalanceando a relação do equilíbrio 
entre família e trabalho. Vive só pelo trabalho e pelo crescimento e, quando vê, 
perdeu o outro lado. Outros têm lá seu trabalho, a cervejinha no final do dia, 
reclama do chefe, não cresce, e entra num círculo negativo no qual a família 
também não está bem, porque o cara não consegue avançar. Seriam os dois 
extremos. Para mim, o sucesso é o equilíbrio.” 

 
E5f2   “O varejo esgota muito a gente. Como é que posso ser pai, marido, amigo? 
O trabalho é central, mas tenho que ter equilíbrio para administrar melhor meu 
tempo” 

 
O equilíbrio e o bem-estar material da família parecem ser o centro da motivação para 

vários executivos. Um tipo de desequilíbrio é oriundo da falta do trabalho ou de recursos 

materiais para manter a sua família, em linha com os estudos sobre a falta que o trabalho gera 

na autoestima e na segurança das pessoas, com consequências emocionais, psicológicas, 

físicas, comportamentais, familiares, sociais e profissionais (CALDAS, 2000; MILKOVICH; 

BOUDREAU, 2000). 

 
E4f2 “O que advém do trabalho influencia tua autoestima e teu bem-estar, as 
coisas bacanas que pode colocar em casa. E obviamente eu acho que isso é quase 
que determinante de teu equilíbrio ou teu desequilíbrio e a vida é composta de 
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várias coisas. A tua felicidade depende do equilíbrio entre essas várias coisas e 
qualquer uma delas que não estiver bem gera desequilíbrio, e o que vem do 
trabalho são seus recursos.”  

 
Alguns entrevistados trouxeram a questão de gênero, de que o trabalho é 

especialmente importante para o gênero masculino, para ser visto como provedor, de acordo 

com as expectativas sociais. 

 

E1f2 “O homem tem que ser o provedor, e o cargo que você tem está muito ligado 
com essa provisão. E quando o homem não provê, ele se sente inferiorizado, 
quando olhamos o fulano que deixou a carreira para cuidar dos filhos, ele é visto 
como um perdedor.” 

 

O papel de provedor, segundo um entrevistado, estaria provavelmente relacionado a 

um arquétipo oriundo dos tempos das cavernas. 

 

E2f2 “Eu só acho que, para as mulheres, muita coisa do que eu falei pode fazer 
sentido, mas para o homem 90% deve estar alinhado com a grande maioria. O 
homem tem um drive de empoderamento. A maioria deve fechar com esses 
mesmos símbolos, desde a caverna, que tinha que sair e conquistar o alimento.”  

 

Segundo alguns entrevistados, além de o trabalho ser mais importante para os homens, 

que lidam com uma alta expectativa social para que sejam vitoriosos provedores, não seria tão 

importante para muitas mulheres, salvo serem elas mais ‘politizadas’. 

 
E1f2 “Temos algumas colegas que não têm nenhum problema em ficar em casa, e 
passar a tarde fazendo unha ou na academia, a pretexto de abrir mão da carreira 
para cuidar dos filhos, mas quem cuida dos filhos é a babá.” 

 
E1f2 “Se você está falando de uma mulher mais politizada, que tem um senso 
crítico maior, é possível que ela se sinta mal, uma inútil.” 

 

Independentemente do gênero, algumas mulheres poderiam ter um drive profissional 

maior que o de seus maridos, ou não se sentiriam bem sem o trabalho. 

	
E2f2 “Sem dúvida, maior que o meu. Ela começou a trabalhar aos 13 anos de 
idade e aos 16 o pai dela disse que não iria ajudar em mais nada. Então, deve ter 
gerado um trauma tão importante e violento que o trabalho é essencial para ela 
poder dar estabilidade financeira para a família, para ela se autorrealizar, 
apesar de ser uma excelente esposa e uma excelente mãe, mas entre dar uma 
resposta para o chefe às 19h ou dar atenção para a filha que está fazendo a lição, 
ela vai pedir para a filha esperar um pouco e vai priorizar o chefe.” 
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Voltando a gestores homens, o trabalho estaria no centro de tudo que o executivo pode 

planejar e aspirar, para si, para sua família e para o planejamento de seu futuro.  

 
E2f2 “Gosto do cargo. A sala é menos relevante, acho que a remuneração 
agressiva é algo de poder, que você faz e que ganha bem pelo que faz. Isso é 
poder, pra trazer estabilidade para a família” 

 
E8f2 “O trabalho está no centro realmente e tudo gira em torno dele, pois ali 
você consegue construir, fazer o teu meio, conviver. Dele você vai viver, construir 
tua família, projetar as coisas que quer na vida, aquilo te dá condições de 
organizar tua casa, organizar sua família, planejar o futuro, entender onde vai 
querer levar a sua família. E isso vem das condições que vêm de seu trabalho, 
tudo emana dali. Eu não posso dar um passo maior que minha perna, mas pelo 
meu trabalho posso dar um planejamento futuro, seja os bens, seja o apoio aos 
filhos, seja o planejamento da velhice, em cima daquilo que você recebe e onde 
pode chegar no seu trabalho.”   

 

O papel estruturante do trabalho vem do equilíbrio e do bem-estar material, que pode 

ser oferecido à família por se ter um trabalho. Consoante com os estudos de Borges (1999), 

um dos atributos valorativos, a Sobrevivência Pessoal e Familiar, insere itens cuja ideia 

principal é atribuir ao trabalho o papel de garantir o sustento do indivíduo e de seus 

familiares.  

 
E8f2 “A gente sempre fala que a família está em primeiro lugar, mas se eu não 
tiver um emprego, um trabalho, o que vai ser da minha família?” 

 
A importância atribuída ao trabalho e a importância atribuída à família, se apresentam 

como interdependentes. O fato de que o trabalho e a família são prioridades na vida ficou 

claramente evidenciado nas entrevistas. Também o estudo da Equipe MOW chegou à 

conclusão de que o trabalho assumiu, na vida moderna, na maioria dos países, uma condição 

de centralidade na identidade pessoal e social dos indivíduos, obtendo o segundo lugar em 

importância, logo após a Família, e precedendo o lazer, posicionado em terceiro lugar 

(EQUIPE MOW, 1987).  

O trabalho é estruturante e é central na vida dos gestores entrevistados. Observamos 

também, nas oito entrevistas, seu impacto na autoimagem, na identidade, na autoestima, no 

reconhecimento social, na realização pessoal, e até em ver o trabalho como sentido para a 

vida. 
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4.2 OBJETIVO 2: IDENTIFICAR QUAIS SÃO OS SÍMBOLOS DE PODER PARA OS 

GESTORES 

 

Este objetivo é apresentado em duas etapas. A primeira etapa (4.2.1) tratou das 

respostas da primeira fase, e a segunda etapa (4.2.2), as da segunda fase, resultando em uma 

análise significativa sobre as diferenças dos resultados entre as duas.   

A primeira pergunta da segunda fase correspondeu exatamente à única pergunta da 

primeira fase. Porém, ao ser respondida num contexto de entrevista em profundidade, trouxe 

outras perspectivas relevantes de serem analisadas e comparadas.  

 

4.2.1 Resultados da primeira fase 

 

A primeira fase, com 30 entrevistas realizadas, buscou responder à pergunta sobre 

“quais são os Símbolos de Poder para gestores, no mundo corporativo”. Como resultado, 

compilamos 339 frases espontâneas, e cada frase correspondeu a um símbolo de poder. 

Consolidamos e organizamos as respostas em template, para facilitar as análises.  

Com base em semelhanças, agrupamos as diferentes respostas em 42 categorias de 

símbolos que apresentassem ou sintetizassem o mesmo sentido, um conjunto de citações 

similares ou com o mesmo significado (Exemplo: vaga privativa no estacionamento e 

elevador privativo foram agrupados na categoria de símbolos Exclusividade) e ranqueados de 

acordo com a incidência de respostas (APÊNDICE B). Sintetizamos as 339 citações de 

símbolos em 42 categorias de símbolos, que representam todas as citações. 

Compendiamos e estudamos as 42 categorias de acordo com diferentes critérios:  

O primeiro critério de classificação foi inspirado em áreas da vida, que resultou em 

cinco grupos:  

 

- símbolos de Poder na sociedade. (dez categorias de símbolos, 112 incidências); 

- símbolos de Poder no Trabalho. (13 categorias de símbolos, 100 incidências); 

- símbolos de Poder relacionados a Liderança. (nove categorias de símbolos, 57 

incidências); 

- símbolos Pessoais de Poder (seis categorias de símbolos, 42 incidências); 

- símbolos de Poder domiciliar (quatro categorias de símbolos, 28 incidências). 
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No segundo critério de classificação, consideramos a materialidade dos 42 símbolos, 

resultando em dois grupos, símbolos concretos e símbolos abstratos.  

No terceiro critério de classificação, levamos em conta a diferença entre os símbolos 

que podem ser possuídos e os símbolos relacionados a características pessoais dos 

indivíduos.  

 Discorreremos sobre as análises relacionadas a cada um desses critérios. Antes disso, 

no entanto, e tendo em vista que os símbolos são estabelecidos e compartilhados nas relações, 

analisaremos as incidências de citação de cada símbolo. 

Posteriormente à análise dos grupos, citaremos as respostas da segunda fase e os 

insights relacionados à comparação entre as duas fases.  

 
4.2.1.1 Incidência dos símbolos de poder 

 
O poder é um valor onipresente nas relações do trabalho e nas vidas dos gestores. Está 

associado a status social, prestígio, controle e domínio sobre pessoas e recursos 

(SCHWARTZ, 1992).  

Ao analisarmos a incidência de citações de cada categoria de símbolo de poder, 

verificamos que nove entre as 42 categorias de símbolos foram citadas por 50% ou mais 

entrevistados (APÊNDICE B).  

Ainda que este estudo não seja quantitativo, é importante ressaltar que, nessa primeira 

fase, com 30 executivos entrevistados, há indicadores de predominância de categorias de 

símbolos, o que nos ajudará a trazer à tona aspectos significativos, pois os valores sociais são 

de natureza compartilhada.	

Como as respostas foram espontâneas, podemos supor que, quanto mais frequente um 

símbolo foi citado por distintos entrevistados, ou quanto mais citações caem sobre uma 

categoria determinada, mais relevante é aquele símbolo ou aquela categoria de símbolos. 	

As categorias de símbolos citadas por mais da metade dos entrevistados foram: 
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Quadro 1 – Categorias de Símbolos de Poder de maior incidência 

 
 

As categorias Título e hierarquia, sala privativa, assim como redes de influência, e 

remuneração, são categorias menos explicitas, menos concretas ou difíceis de serem 

ostentadas publicamente, de modo tangível, mas ainda assim estão diretamente vinculadas à 

imagem que o indivíduo projeta. 

Seguem algumas citações que representam cada uma dessas categorias de símbolos: 

 
E13 “Carro da empresa com motorista, carro importado, confortável, blindado, 
espaçoso, de qualidade superior reconhecida.” 

 

E16 “Vestimenta e acessórios, terno impecável, mas discreto, evitar ostentar 
demais, tem que ser implícito, secretária que acaba sendo uma personal stylist, 
sapato Louboutin para mulheres, uma joia bonita, um relógio vintage, etc. Se for 
explícito, fica brega e chama a atenção do lado negativo.” 
 

E1 “Sala de tamanho maior que as demais, localização premium, num andar ou 
setor específico para a alta cúpula, mobiliário nobre, sofisticado, melhor que as 
outras salas.” 
 
E4 “Título do cargo e relevância do cargo na estrutura. Alta posição dentro da 
hierarquia, em área relevante, parte das áreas de negócio, que geram receita.” 
 
E9 “Política relacionada ao poder, já ter sido ocupante de cargos públicos 
relevantes, e o poder de influência na sociedade, ter rede de relacionamentos 
importantes, etc.” 
 
E13 “Trabalhar em uma empresa que seja reconhecida por um plano de 
remuneração variável acima da média dá status. As pessoas sabem que você tem 
um pacote de remuneração atrativo. Bônus agressivo, etc.” 
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E24 “Usar Agências de viagens exclusivas, temáticas, constrói a viagem dos 
sonhos, e faz lugares exóticos, safari no Quênia, etc., Charters exclusivos, Fraser 
Yachts, barco de seis a 30 pessoas, você e seu grupo de amigos decidem o 
destino, com cardápios sofisticados, à luz do luar em alto mar. Aventuras de luxo, 
ir andar de bicicleta no Vietnam, dá uma imagem de exclusividade.” 
 
E26 “O cara não tem uma casa, mas sim mora numa super casa num condomínio 
Top em Alphaville.  Ou um Ap. em frente ao Ibirapuera, que custa US$20.000 o 
m2. Estar bem localizado, próximo a áreas verdes, em lugares onde seus pares 
ricos estão, os pares se atraem.” 
 

E29 “Quando apareci com um relógio suíço no pulso – meu colega fez questão de 
vir no outro dia com um Rolex – e eu no dia seguinte consegui um Rolex falso 
mais porrada. Como todos meus pares sabiam, menos ele, imagina a piada na 
empresa.” 
 

Jung (1981) ressalta que, psicologicamente, a força do fetiche ou do prestígio constitui 

uma valorização subjetiva e inconsciente de objetos. Trata-se basicamente de libido que se 

encontra no inconsciente do sujeito e é percebida no objeto porque todo inconsciente ativado 

aparece projetado no objeto. O veículo corporativo, a sala privativa, a preocupação com a 

aparência e com os títulos hierárquicos, seriam exemplos claros dessa projeção inconsciente 

em objetos, ou símbolos de poder. 

 

4.2.1.2 Grupos de categorias de símbolos 

 

Como realça Teixeira (2009), os valores sociais de poder, sob a perspectiva do 

interacionismo simbólico, teriam como função a satisfação das necessidades de poder 

representadas pelo valor universal Poder, proposto por Schwartz (1992). Após a sumarização 

e a análise de incidências, sintetizamos as 42 categorias de símbolos, que agrupavam todas as 

respostas de quais eram os símbolos de poder, em 5 grupos, o que nos proporcionou uma 

visão geral e das facetas do objeto em estudo, o que facilitaria as análises comparativas. 

Pela análise de significado desses símbolos, identificamos cinco grupos de categorias 

de símbolos: 

	

▪ símbolos de poder pessoal. Relacionados à imagem do indivíduo e seus atributos 

pessoais;	
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▪ símbolos de poder associados à liderança. Ligados aos estilos e características de 

liderança do indivíduo em relação aos outros, no trabalho;	

▪ símbolos de poder no trabalho. Correlacionados ao espaço, hierarquia, e outros 

aspectos tangíveis no local de trabalho;	

▪ símbolos de poder na sociedade. Vinculados aos símbolos visíveis no espaço 

público;	

▪ símbolos de poder domiciliar. Referentes ao círculo mais próximo e privativo do 

indivíduo.	

	

4.2.1.2.1	Símbolos	de	poder	na	sociedade.	(dez	categorias	de	símbolos,	112	incidências)	
 

Quadro 2 – Símbolos de Poder na Sociedade 

 
 

Como mencionado anteriormente Kubo e Gouvêa (2011) apontam que um percentual 

significativo das pessoas continuaria trabalhando, mesmo se tivesse dinheiro suficiente para 

parar de trabalhar, e esse fenômeno teria a ver com o sentimento de que o indivíduo, 

trabalhando, teria um elo com a sociedade, fazendo parte ativa dessa sociedade maior. As 

preponderâncias de respostas indicam uma maior relevância da categoria de Símbolos de 

Poder na sociedade, relacionados aos símbolos visíveis no espaço público (dez símbolos, 

cento e doze incidências), o que denota uma relevância muito intensa dos símbolos que 

possuem um poder de ostentação ou demonstração de poder, ou seja, um modo de evidenciar 
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aos demais aquilo que gera uma imagem de poder, acompanhada de reputação do indivíduo 

perante a sociedade ou seus grupos.  

Interessante perceber a sutileza de que, segundo alguns entrevistados, o símbolo deve 

ser ostentado sem dar a impressão de que se esteja buscando ostentar, pois o excesso ou a 

ostentação explicita são concebidos, por alguns entrevistados, como algo a ser evitado, por ser 

“brega” (E16), podendo gerar o efeito oposto ao inicialmente esperado. 

Esse grupo abrange todos os símbolos que se verificam também fora da empresa ou 

fora da casa, por toda a sociedade. É essencial, para os detentores do poder, a viabilidade de 

ostentar, de ter e de mostrar que têm, luxos ou hobbies e de que, de fato, usufruem de uma 

posição diferenciada, com a quase exclusividade de acesso a pessoas e a situações.  

 

E1 “Ter grupos de poder fora da empresa, ter amigos importantes e influentes, 
participar de entidades com boa reputação, clubes empresariais onde há outros 
poderosos, que você pode contar para influenciar e fazer acontecer.” 
 
E18 “Notoriedade, quanto mais exposição pública em jornais, trânsito dentro de 
seu setor, com seus clientes e seus pares, quanto mais as pessoas lhe ouvirem, e 
tiverem interesse em sua opinião, mais poder você tem.” 
 
E18 “A forma como você se locomove, se você vai trabalhar de helicóptero você 
está bem na foto, ou se você convida seus amigos ou clientes para passear no seu 
iate no final de semana, claramente é uma forma de demonstrar poder.” 

 

Encontram-se nesse grupo categorias de símbolos que também trazem a oportunidade 

de a pessoa ser vista em locais de boa reputação ou ter sua imagem valorizada nos meios de 

comunicação de massa ou revistas especializadas, até o uso de bens exclusivos a uma 

minúscula minoria, o que faz com que ela se sinta especial, detentora de dons ou benesses 

inacessíveis à maioria da população. 
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Figura 2 – Símbolos de Poder na Sociedade 

 
 

4.2.1.2.2	Símbolos	de	poder	no	trabalho	
 

O trabalho é um elemento central na identidade dos indivíduos e constitui-se em um 

foro privilegiado para o alcance de metas individuais, pois as pessoas passam a maior parte do 

tempo no trabalho (PORTO; TAMAYO, 2008).  

Há dois grupos de categorias ligados ao trabalho: um referente aos símbolos dentro do 

espaço onde ele se efetiva, a hierarquia e outros aspectos tangíveis no local de trabalho 

(5.1.2.2 Símbolos de Poder no Trabalho), e outro grupo de categoria de símbolos conectados à 
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liderança, aos estilos e às características de liderança do indivíduo em relação aos outros, no 

trabalho (5.1.2.3 Símbolos de Poder relacionados à Liderança).  

O grupo Símbolos de Poder no Trabalho vincula-se ao trabalho e ao espaço interno da 

organização, a hierarquia, e outros aspectos tangíveis no local de trabalho, com um total de 13 

categorias de símbolos e 100 incidências entre os 30 entrevistados. O espaço do Trabalho não 

deixa de ser um espaço gerador de imagem, como o espaço público, mas agora limitado ao 

espaço interno da empresa.  
Quadro 3 – Símbolos de Poder no Trabalho 

 
 

Destas 13 categorias de símbolos, o mais mencionado foi o tamanho da sala, com 18 

citações, e o segundo foi o título do cargo, com 17.  É curioso registrar que se trata do grupo 

com o maior número de categorias de símbolos, evidenciando que, nesse espaço, há uma 

multiplicidade de formas de demonstrar o poder e a relevância ou a necessidade de 

demonstrar poder diante de pares e subordinados.  

Nesse espaço, vemos uma maior quantidade de categoria de símbolos, mais que nos 

outros quatro grupos. Inferimos que demonstrar poder dentro da própria empresa e poder 

utilizar-se das benesses oriundas do cargo são maneiras de garantir sua autoridade, ser ouvido, 

ter de fato voz dentro da empresa, até como forma de se perpetuar no poder. 
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E12 “Tamanho de sua sala, quanto mais no Olimpo, maior sua sala individual, 
maior número de metros quadrados, mais privacidade, andar mais alto e 
premium, vista da janela.” 
 
E28 “Título do cargo é um título de nobreza, pois denota que você é parte de uma 
elite de prestígio dentro da empresa, principalmente quem usa Hay system, 
identificam quem manda de fato, Presidente, VP, Diretor, esses títulos separam e 
dão pompa, sinalizadores claros que aquela posição tem responsabilidade 
importantes sobre a empresa.” 
 

E28 “Vaga designada na garagem, chega a hora que quer e a vaga está sempre 
disponível, e estaciona sem stress, e próximo da entrada, e não tem que sair do 
estacionamento quando não tem lugar, mostra que é da elite.” 
 

E1 “Autonomia, liberdade de tomada de decisão, sem ter que pedir permissão a 
superior, nível de alçada para aprovações de pagamentos a fornecedores ou 
aprovação de projetos.” 
 

E1 “O número de secretárias que atendem, mimam e cuidam da vida pessoal 
também, ter duas ou três secretárias.” 

 

O poder no trabalho também é expresso com sutileza, não vinculado ao título ou à 

autoridade de seu cargo, mas evidenciado nas suas conexões ou em efeitos secundários de 

possuir um cargo intermediário, mas com acesso a muitas pessoas “estratégicas”. Neste 

exemplo, um cargo global mais baixo, em uma multinacional, tem mais poder ou status que 

um cargo nacional mais alto, porque o primeiro está próximo dos poderosos globais. 

 

E16 “Título do Cargo, Ex.: Worldwide Finance VP, se você tem um cargo local 
ou global, isso influencia muito. O cargo global conta mais que o local. Quantos 
níveis você tem entre você e o número 1 da empresa, estar em contato com o 
número 1 e ter várias interações com o número 1. Por estar numa posição global, 
você acaba entrando, participando de Boards, e entra em contato com as pessoas 
chaves e com as estratégias globais, com acesso a essa liderança e às 
informações. Pois quem não está num grupo desses tem vontade de estar, e quem 
está, tem informações que os demais não têm, e acaba criando novas redes de 
relacionamentos importantes dentro da empresa.” 
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Figura 3 – Símbolos de Poder no Trabalho 

 

4.2.1.2.3	Símbolos	de	poder	relacionados	à	liderança	
 

Segundo Schwartz (2012), o conceito de poder sugere três subtipos, que compartilham 

o objetivo de promover seus próprios interesses ao controlar o que acontece e, assim, evitar 
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ameaças que gerem ansiedade. O primeiro subtipo é definido como o domínio sobre pessoas, 

o poder de submeter outros a fazerem o que o indivíduo deseja. O segundo está relacionado ao 

controle sobre recursos materiais, e o terceiro é chamado de Face, manter e proteger o 

prestígio, expressando elementos de poder e de segurança.  

O grupo de categorias de símbolos de poder vinculados à liderança, quanto aos estilos 

e características de liderança do indivíduo em relação aos outros, no trabalho, com nove 

categorias de símbolos e 57 incidências, é o terceiro grupo de categoria mais citado. Seria um 

grupo intermediário. Está posicionado entre os grupos dominantes e menos dominantes, com 

a categoria de símbolo mais citado com apenas 13 incidências, ou menos que a metade dos 

entrevistados, relativo à autoridade estratégica, e as demais categorias de símbolos referentes 

ao comportamento exemplar e às características do líder em questão, seus resultados, sua 

visão estratégica, suas habilidades e carismas, simplicidade ou capacidade de comunicação.  

 
Quadro 4 – Símbolos de Poder a Liderança no Trabalho 

 
 

Por ser este um grupo menos citado que os grupos de categorias anteriores, relativos 

aos símbolos do espaço público e dentro do trabalho, supomos que os atributos  verdadeiros 

do líder, que geram seu resultado e sua capacidade de liderar e de formar um bom time, que 

são fatores explicitamente pregados pelas empresas como as características esperadas dos 

líderes empresariais, acabam por ser secundários diante de símbolos do poder ligados às 

benesses do cargo, imagem, títulos ou fatores externos de ostentação de poder, que não são 

diretamente pertencentes à personalidade do indivíduo detentor do poder, mas ao que ele tem 

de posses ou benesses, e ao que ele ostenta. 
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E28 “Ter alçada e poder de decisão, participar de decisões estratégicas, que 
mostra que você tem influência e impacto, ter tudo acima e não ter poder para 
decidir evidencia falta de poder de decisão. Você é visto como alguém menor. Se 
o chefe dele não delega, será que ele é tão competente assim? Ter autonomia 
para decidir é extremamente importante, pois mostra responsabilidade, 
competência e o poder de fato.” 
 
E2 “Expressar-se com autoridade, falar bem, corretamente, posicionar-se 
perante a equipe de forma visível. Saber falar e discursar em grande grupo, 
demonstrar decisão e influenciar ao falar de forma carismática.” 
 
E27 “Liderança, a pessoa demonstra poder através da forma como ela lidera, ela 
é um modelo de liderança, que atinge o que quer sem autoritarismo e imposição.” 
 
E20 “Capacidade da liderança irradia liderança, é uma fonte inspiradora. Sua 
liderança é uma razão para as pessoas correrem atrás e realizarem os objetivos. 
Isso é fenomenal e traz benefícios significativos, isso é absurdamente importante. 
É um poder que faz as pessoas irem para uma direção ou outra e pode definir o 
sucesso ou o fracasso de uma organização.” 

 
Figura 4 – Símbolos do Poder A Liderança no Trabalho 
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4.2.1.2.4	Símbolos	pessoais	de	poder	
 

O quarto grupo de categoria de símbolos de poder abarca os símbolos Pessoais de 

poder, relacionados à imagem do indivíduo e seus atributos pessoais, sua aparência, sua 

formação, que idiomas fala, e seu nível cultural. O Interacionismo Simbólico dá especial 

atenção aos símbolos, que vão além do significado atribuído aos objetos, são socialmente 

construídos pelos grupos sociais e por eles reconhecidos (HEWITT, 2003). Um valor social é 

compartilhado mediante significados e simbolização.   
Quadro	5	–	Símbolos	Pessoais	de	Poder	

	
 

Nesse grupo há seis categorias de símbolos e 42 citações. Analisando em detalhe, 

vemos que 35 das 42 falas estão relacionadas à aparência pessoal e aos acessórios possuído, 

que também são passiveis de ostentação. Ou seja, como o indivíduo se apresenta e o que ele 

ostenta nos ambientes públicos ou no trabalho, de forma que não são necessariamente 

associados ao indivíduo em si, mas à persona que ele busca projetar aos demais e à sociedade.  

Estão esses dois símbolos mais citados diretamente vinculados aos grupos de 

categorias 1 e 2, relativos ao poder nos espaços público e do trabalho, enquanto que outras 

categorias de símbolos, como formação educacional, número de idiomas, ou nível cultural, 

apenas são citadas por quatro dos entrevistados.  

Mais uma vez se reforça a importância que a nossa sociedade dá aos valores externos 

de posses e ostentação, em detrimento dos valores mais inerentes ao indivíduo ou 

conquistados com muito esforço, como um bom diploma ou o domínio de outros idiomas.  Ao 

observarmos uma maior incidência dos símbolos e valores percebidos exteriormente, se 

confirma que houve uma construção intersubjetiva desse símbolo entre os indivíduos do 

grupo, conforme a abordagem de Thomas & Znaniecki. 
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E29 “Hobbies excêntricos, capacidade financeira para bancar e coragem para 
fazer, velejador oceânico, alpinista no Himalaia, piloto de helicóptero, alcançou 
algo na vida muito de ser executivo, por ser macho alfa.” 
 
E1 “Usar roupas de marcas caras e famosas cria o seu próprio branding .” 
 
E2 “Vestimenta com aparência conservadora, que transmita seriedade e 
sobriedade, não necessariamente a marca, mas um bom terno com gravata, feito 
sob medida.” 
 
E5 “Usar acessórios de marcas famosas, como uma caneta Mont Blanc, uma 
pasta Mont Blanc, Ipad e Iphone último modelo.” 
 
E15 “Smartphone, Iphone 6, de última geração, com recursos tecnológicos que 
outros celulares não têm.” 
 
E18 “Grande bagagem cultural e intelectual, se preparou por muitos anos para 
estar em uma posição de destaque onde quer que esteja, formação acadêmica e 
aspectos técnicos, vai influenciar pessoas chaves fora de seu ambiente de 
trabalho, pois os ambientes de fora da empresa, pois você será interessante, terá 
assuntos interessantes, mesmo em assuntos fora do trabalho.” 
 
E8 “Conhecimento, nível cultural acima da média, leitura de livros intelectuais, 
graduação,”  

 
Figura 5 – Símbolos Pessoais de Poder 
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4.2.1.2.5	Símbolos	de	poder	domiciliar			
 

Neste grupo encontram-se os Símbolos de Poder domiciliar, concernentes ao círculo 

mais próximo e privativo do indivíduo, a sua família, assim como os bens materiais, que 

podem propiciar segurança, estabilidade, realização pessoal e prazer. 

 
Quadro 6 – Símbolos de Poder Domiciliar 

 
 

O grupo apresenta quatro categorias de símbolos e 28 incidências, sendo a mais 

relevante delas os bens do indivíduo, citados por 15 entrevistados. Não deixam de ser bens 

que, além de darem estabilidade e segurança, podem também ser ostentados e vistos 

publicamente, e podem ser impactantes à imagem pública do indivíduo, como casas de 

campo, praia, fazendas, etc., que, por sua vez, também são fatores de segurança, realização 

pessoal, prazer e hedonismo. 

Paradoxalmente, com menos citações, citada por apenas dois entrevistados, está a 

categoria de símbolo de poder alusiva a ter uma família estável, esposa e filhos equilibrados, e 

ser exemplo de vida pessoal.  

Ao analisar os resultados de suas pesquisas em relação à Teoria dos Valores 

Individuais Básicos, Borges (1999) considerou encontrar apoio na Teoria dos Valores 

Individuais Básicos, já que era possível observar que os valores que compõem um mesmo 

fator ou são de um mesmo de tipo de valores ou estão em áreas que se relacionam por 

adjacência, para Schwartz (BORGES, 1999). A autora faz uma ligação entre o primeiro fator 

“Exigências Sociais” com os valores Tradição, Conformidade e Universalismo. O segundo 

fator “Justiça no Trabalho” com os valores de Segurança e Universalismo. O quarto fator 

“Realização Pessoal” com os valores que estão nos tipos Realização e Hedonismo e o quinto 

fator, “Sobrevivência Pessoal e Familiar” com os valores classificados por “Autodireção”.  
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Ainda que os grupos pesquisados por Borges (1999) e o grupo entrevistado neste 

trabalho sejam muito distintos, o quarto e o quinto fatores mencionados pela autora, estão 

relacionados a essa categoria. A seguir, algumas citações: 

 

E22 “A sua casa com tamanho grande ostenta, se tem arquitetura moderna ou 
clássica, ou é uma casa antiga com valor histórico, localizada em bairros nobres, 
numa região que passa uma percepção de alto poder aquisitivo nas pessoas que 
ali moram, com outros atributos complementares, lareiras, piscinas, obras de 
arte.” 
 
E23 “Localização da moradia, morar em Carapicuíba é bem diferente de morar 
em Alphaville, condições diferentes de infraestrutura, acesso a viver em um 
bairro nobre e seguro, mais próximo de comércio de alto nível, com outros 
vizinhos com renda per capita alta, casas grandes e bonitas,  e que recebem mais 
investimentos governamentais.” 
 
E22 “Obras de arte, colecionar quadros ou esculturas, organizar um jantar de 
negócios em sua casa e todos veem quadros de pintores famosos, isso te dá 
status.” 
 
E8 “Marca/idade do Whisky que toma e serve, se você serve um oito anos numa 
festa, tá ferrado. No mínimo Black Label, 12 anos, para cima.” 
 
E22 “Adega, se num evento você oferece vinhos conhecidos como raros e caros, 
isso mostra uma ostentação que lhe confere poder. As pessoas ficam sabendo de 
sua coleção de vinhos.” 
 
E8 “Ter uma família estruturada, uma mulher bonita e sofisticada, filhos bem 
criados. Ter aquele porta-retrato da família perfeita, uma mulher que não seja 
perua, que saiba organizar eventos, e filhos que são bons alunos, bem 
comportados, com futuro promissor.” 
 
E21 “Ter uma família e cuidar bem de sua família e estar com os amigos, 
equilibrando com sua vida profissional, que se diverte e tem lazer, tem uma 
agenda flexível, isso demonstra um super poder, é muito raro, e as pessoas assim 
são privilegiadas.” 
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Figura  6 – Símbolos de Poder Domiciliar 

 
 

4.2.1.2.6	Os	cinco	grupos	de	categorias	de	símbolos	e	sua	dimensão	na	vida	do	indivíduo	
 

Em diferentes espaços da vida, no pessoal, no privativo, no trabalho, no trabalho em 

relação aos outros, no ambiente público, em cada grupo social, os símbolos de poder se 

estabelecem na interação entre os indivíduos. O poder adentra a vida da pessoa, impactando a 

sua forma de ser, de agir, de compor sua família, de lazer. Na interação social entre os 

indivíduos, se configuram os símbolos de poder que invadem todas as demais áreas da vida. 

 

E24 “Lugares que você frequenta, restaurantes famosos, Fasano, marina, 
condomínio de barco, aeroporto privativo, cultura do ver e ser visto, mundo Andy 
Warhol, mundo Big Brother e Revista Caras. O valor da Imagem, como se o 
indivíduo fosse uma marca” 

 

Além de haver uma predominância de categorias de símbolos dentro de certos grupos, 

há uma conexão ou uma inter-relação entre esses grupos. Os símbolos de poder, no âmbito 

pessoal e individual, passam fortemente pelo ambiente do trabalho e pelo estilo de liderança e 

extrapolam os espaços de trabalho, chegando veementemente ao âmbito social, no qual são 

preponderantes, e invadem o espaço da vida domiciliar, conforme vemos na figura: 
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Figura 7 – O Poder e sua dimensão nas Áreas da Vida							

 
 

A realização pessoal e a motivação pelo poder são tão intensas que invadem as áreas 

da vida:  a privada, a familiar, como o indivíduo se comporta, o que é esperado dele, a 

reputação pessoal, as concessões que faz em função da expectativa social. A motivação pelo 

poder impacta as demais áreas da vida. 

Como área da vida, o trabalho adquire uma preponderância sobre as demais. O 

indivíduo não se vê separado do seu eu profissional. Juntamente com os objetos que 

simbolizam seu poder no trabalho, e adquiridos como fruto de seu trabalho, passam a fazer 

parte da persona do indivíduo, que não distingue mais seu eu privado de seu eu social e 

profissional. 

Segundo a definição de Jung (1981), a persona é uma simples máscara da psique 

coletiva, que aparenta uma individualidade, procurando convencer aos outros e a si mesma 

que é uma individualidade, quando, na verdade, não passa de um papel, no qual fala a psique 

coletiva.  Para ele, a persona nada tem de real e representa um compromisso entre o indivíduo 

e a sociedade, acerca daquilo que alguém parece ser: nome, título, ocupação, etc.  

 

4.2.1.3 Categorias de símbolos de poder classificados entre concretos e abstratos 

 

Os seres humanos elevam os símbolos para significados além de seu significado mais 

concreto. A comunicação ocorre não quando uma informação foi transferida, mas quando as 

Pessoal	

Sociedade	

Trabalho	
Domiciliar	

Liderança	
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ações de um indivíduo influenciam as ações de outro. E existe significado quando pode ser 

percebido na resposta (HEWITT, 2003, p. 308). 

Os seres humanos sabem que existem e usam os símbolos para se referirem a si 

mesmos, e não somente a objetos externos a eles (HEWITT, 2003, p. 312-313).	

Objetivamente, entende-se por abstrato o campo das ideias, como reputação ou liderança, e 

concreto aquilo que efetivamente se pode tocar, como carro ou bens. Nesse recorte, entre as 

339 citações de símbolos de poder, 139 são de símbolos abstratos, enquanto 200 se qualificam 

como símbolos concretos, ou seja, 59% das citações se referem a símbolos de poder palpáveis 

e visíveis.	

Entre as 42 categorias de símbolos citadas, houve 21 categorias de símbolos concretos 

e 21 de símbolos abstratos, conforme a tabela a seguir.  

 
Quadro 7 – Símbolos de Poder Concretos 
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Quadro 8 – Símbolos de Poder Abstratos 

 
 

Essa constatação é relevante, pois a pergunta era aberta. O respondente poderia 

enumerar quantos símbolos desejasse, entre abstratos e concretos, e todos, sem exceção, 

incluíram símbolos concretos e abstratos em suas respostas, eliminando a dúvida de 

entendimento de que símbolos seriam somente concretos ou abstratos.  

Símbolos formam um sistema complexo, pelo qual os símbolos significam outros 

símbolos (HEWITT, 2003, p. 310). Os indivíduos entrevistados citaram mais símbolos de 

poder concretos, objetivos e palpáveis. Porém, não se pode inferir que os símbolos concretos 

sejam mais representativos de poder que os símbolos abstratos. Por serem concretos e 

palpáveis, podem ter sido mais facilmente identificáveis. Por outro lado, a maior incidência de 

símbolos concretos também pode significar que, numa sociedade materialista, os símbolos 

concretos são, de fato, mais valorizados e mais representativos. 

 

4.2.1.4 Categorias de símbolos de poder classificados entre posse/ostentação e características 

pessoais  

 

Ao analisar as 42 categorias de símbolos, indo um pouco além da análise de símbolos 

concretos e abstratos, vemos uma subdivisão interessante: dois tipos de categorias de 

símbolos bem distintos: símbolos concretos que têm relação com o possuir, e os que podem 
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ser ostentados (Brinquedos de luxo, Estilo de vida ou Aparência pessoal), relacionados ao 

“ter”, à posse e à ostentação, totalizando 16 categorias de símbolos, conforme a seguinte 

tabela: 
Quadro 9 – Símbolos de Poder relacionados à Posse/Ostentação 

 
No polo oposto, encontramos símbolos abstratos, que têm relação com características 

inerentes à maneira como o indivíduo se comporta, suas crenças ou qualidades pessoais, e que 

não podem ser ostentados da mesma forma como são ostentados os bens materiais. São 

oriundos de uma imagem que tem que ser desenvolvida ao longo da vida profissional e 

pessoal (líder nato, ser modelo, notoriedade), referentes ao “ser”, ou características pessoais, 

totalizando 13 categorias de símbolos, como demonstra a tabela a seguir: 

 
Quadro 10 – Símbolos de Poder relacionados à Características Pessoais 
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Entre as 339 citações de símbolos de poder, 245 se enquadraram nessas duas 

subcategorias: Posse/Ostentação ou Características Pessoais, sendo que 185, ou 75,5%, se 

referiram a símbolos de poder que podem ser mais facilmente ostentados e possuídos, por 

serem objetos palpáveis e visíveis. E apenas 60 símbolos citados, ou 24,5%, foram relativos a 

símbolos tocante ao ser, que têm relação com características pessoais ou dos comportamentos, 

ou ainda das qualidades ou crenças do indivíduo. Assim sendo, e lembrando que as respostas 

foram todas espontâneas, inferirmos que, para os 30 executivos respondentes, símbolos que se 

podem ostentar são mais representativos ou transmissores da ideia de poder do que símbolos 

que representam como o indivíduo é e se comporta. 

Por outro lado, constatamos que qualquer pessoa pode ganhar ou conquistar os 

símbolos relacionados à posse e à ostentação, enquanto que os símbolos do ser, concernentes 

a características pessoais, requerem uma história de vida e qualidades que nem todos têm 

condições de obter, especialmente por se tratarem de símbolos que não estão à venda.  

O valor está nas aparências. Os indivíduos entrevistados, claramente entendem que a 

importância do valor está na aparência, na ostentação ou na percepção que ele gera nos que 

observam. “Explorar o prestígio do indivíduo permite que as pessoas controlem outras 

pessoas e outros recursos. Proteger o prestígio, levam o indivíduo a se defender contra as 

ameaças que podem afetar a sua imagem pública” (SCHWARTZ, 2012, p. 666). 

Aqueles são símbolos percebidos como fatores de ostentação, respeitantes a posses e 

aparências, com o objetivo de mostrar aos demais. Para Mead, um símbolo só é significativo 

quando gera a mesma resposta tanto no transmissor quanto no receptor (HEWITT, 2003).	

Determinados objetos são valores porque cremos, não individualmente, mas em grupo, com 

um significado compartilhado, que assim seja, na medida em que atribuímos valor a eles. E os 

possuímos, não necessariamente em função de uma necessidade ou de uma satisfação 

meramente solitária ou individual, por si mesma, mas pela possibilidade de ostentar essa 

posse a outra pessoa. Somente ao ser ostentada é que a posse se torna um valor ou um 

símbolo. 	

Na visão de Jung (1981), o ser humano é considerado uma totalidade eco-bio-

psicossocial, incluindo consciente e inconsciente. Com uma clara dissonância cognitiva, ou 

uma incoerência inconsciente, percebemos claramente, nas citações ou no discurso dos 

entrevistados, uma conotação que eles não atribuem a si mesmos, a importância do valor ou 

da atitude do ter e de ostentar. Essa é uma característica percebida em terceiros, e não em si 

mesmos.  
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Para Jung (1981), o mundo e o ser humano são definidos por sua qualidade simbólica. 

O ser humano é um ser simbólico, que vive numa dimensão simbólica, que não vive mais 

num universo meramente físico. Quando os símbolos citados eram referentes a Brinquedos de 

Luxo, Aparência Pessoal, Estilo de Vida, Locais que Frequenta, etc., normalmente a 

conotação era de desdém e claramente se referiam a um terceiro.  

A psique constitui uma totalidade que inclui o âmbito inconsciente, relacionado aos 

fenômenos do mundo subjacente, e o âmbito consciente, relativo aos fenômenos do mundo 

manifesto. Quando citavam símbolos como Liderança nata, Legado, Ser Modelo, etc., vimos 

que se referiam a si mesmos ou às aspirações que têm, crenças de que esse é o modo correto 

de demonstrar poder.  

 

E26 “O cara não tem um carro, mas tem uma Ferrari. Ostentar aos demais e 
mostrar que ele é o cara, que ele é diferente, quer tudo de melhor pra ele.” 
 
E29 “Um executivo comentava os restaurantes que ele frequentava no final de 
semana Gero, Fasano, vinhos de 200 reais, etc.,” 
 
E24 “Dinheiro, cash, remuneração total, pois o cara reforça o status social 
através do estilo de vida, onde ele ostenta aquilo que diferencia dos demais. Ser 
bem sucedido o torna melhor que os outros” 

 

A persona surge como aquele aspecto da personalidade que irá intermediar a relação 

do homem com o seu meio, sem necessariamente representar o que ele realmente é (JUNG, 

1981). Nessa mesma linha de raciocínio, há valor em ser visto como despojado, como quem 

inconscientemente busca projetar uma imagem de não querer ostentar. 

Os símbolos relacionados à ostentação, são vistos por vários entrevistados como 

símbolos, em certo sentido, “mesquinhos”. São considerados símbolos menores, menos 

nobres. Isso fica evidente quando os entrevistados relatam a excessiva importância atribuída 

às aparências e à ostentação, com um certo desdém, e não referentes a eles mesmos. Relatam, 

de forma crítica, a importância que “os outros” dão à ostentação, mas nunca como se eles 

mesmos valorizassem ostentar em suas vidas pessoais. Quem ostenta são “os outros”. Por 

outro lado, o tratamento dado a valores “nobres”, como deixar um legado, liderar equipes, 

inspirar pelo modelo ou exemplo de vida, são vistos como valores pessoais que os próprios 

entrevistados possuem ou aspiram para suas vidas. 
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E29 “Tive o prazer de trabalhar pra um senhor que é a antítese de tudo o que 
você pode imaginar em termos de ostentação, um quase caipira no meio de hot 
shots. Ele é o cara que andava do lado do motorista, não ligava pra cargos nem 
locais, tinha escolaridade pequena mas chegou a Board member na Suíça de uma 
empresa suíça. Sempre admirei a simplicidade de raciocínio, clareza de objetivos, 
fundamento das estratégias e principalmente a sua simplicidade.” 
 
E30 “Ser visto como Mentor para os demais membros da organização, seja por 
pares ou subordinados, dentro do ambiente corporativo. Percebe-se que ele é 
reconhecido por suas realizações, experiência, cargo e conduta, e refletem o 
sucesso que a pessoa tem, integrado no pessoal e no profissional. As pessoas 
querem aprender dele como obter esse mesmo sucesso pessoal e profissional.” 
 
E29 “Símbolos de real poder, para mim, são relacionados ao comportamento do 
executivo no dia a dia: serenidade, imparcialidade, capacidade de pensar com 
calma sob pressão, enxergar um lado positivo de toda e qualquer situação, 
contratar e comandar executivos mais capacitados que ele, liderança nata.” 

 

Ou seja, vive-se uma dicotomia, ou uma dissonância cognitiva, pois se desdenham e se 

criticam a ostentação, os valores externos relativos a possuir, a ter, a querer aparecer, mas, 

contraditoriamente, 75,5% das citações de símbolos de poder foram em relação aos símbolos 

do TER. Ostenta-se e vive-se como se existisse uma norma a ser seguida no mundo executivo, 

no qual quem não cumpre esse código implícito não seria reputado como adequado ao meio. 

 

E18 “Seu legado é o mais forte de todos os símbolos de poder, memória ou 
registro daquilo que claramente é uma contribuição sua para a empresa que 
trabalha. Por exemplo, um sistema de Tecnologia que você criou e que permitiu 
que a empresa sobreviva, cresça e se perpetue.” 
 
E17 “Ser considerado um líder respeitado, ter uma boa reputação como 
observador e cumpridor dos princípios de Integridade e de Ética dentro da 
corporação, pois se ele não tem essa imagem ele não tem o respeito tanto de seus 
pares como de seus subordinados.” 
 
E13 “Reputação, sua imagem, o que você representa para o mercado, alta 
reputação vem do seu histórico profissional construído ao longo do ano, 
qualidade do que você produz enquanto profissional, idoneidade, ter 
credibilidade como profissional, forma com que você conduz suas negociações, 
com Ética.” 
 
E17 “Ser considerado como um líder positivo, que tem conhecimento do negócio, 
transmitindo com clareza as metas para o time, dando exemplo de conduta e 
transmitindo segurança para as pessoas que trabalham com você, segurança por 
sua atuação, estar ao lado da equipe, coloca suas ideias, estratégias e táticas, e 
elas sejam entendidas, refletidas e seguidas de forma positiva para o grupo, 
mantendo a estabilidade na estratégia.” 
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Outro aspecto paradoxal revelado por alguns entrevistados é a separação entre os 

símbolos de poder dos que precisam ostentar o poder recém-adquirido e necessitam se 

autoafirmar, daqueles que sempre detiveram o poder, que já nasceram em famílias muito 

ricas, cuja ostentação de posses é claramente vista como algo negativo ou indesejável. E as 

maneiras de demonstrar o poder chegam através de outros símbolos, bem mais sofisticados ou 

sutis, que não estão associados a objetos, mas à imagem que tais fatos geram para aqueles que 

os protagonizam. Reconhecemos essa questão nas quatro citações a seguir: 

 

E10 “Sucesso financeiro é poder, mas é difícil de observar diretamente, se sabe 
por jornais, mas em geral o poderoso de verdade não quer ostentar.” 
 
E3 “Ausência de arrogância, no sentido de ser seguro de si e de não necessitar 
demonstrar arrogância ou prepotência para mostrar poder. Essa não 
demonstração de poder é para quem tem o Poder de fato.” 
 
E10 “Envolvimento e dedicação de tempo a causas humanitárias. Já conquistei a 
possibilidade de delegar o negócio a executivos e agora posso me dedicar a 
causas sociais e humanitárias, saúde e educação" 
 
E10 “Se envolver com cultura, ser mecenas de projetos culturais e artísticos, 
Estar envolvido em projetos culturais relacionados a figuras públicas relevantes, 
organizando eventos relacionados a orquestras e música clássica, por exemplo, 
traz um aspecto de sofisticação.” 

 

Como uma subcategoria dos símbolos relacionados a posse/ostentação, identificamos 

símbolos de poder que denominamos excêntricos, com características de ostentação que vão 

um pouco além do que poderia ser considerado normal. 

Jung (1981) explica que muitas pessoas se identificam tanto com sua atitude externa, 

com sua persona, que já não têm relação consciente alguma com seus processos internos da 

psique. A identidade com a persona determina automaticamente uma identidade inconsciente 

com a psique, pois quando o sujeito, o eu, é indistinto da persona, não tem relação consciente 

com os processos do inconsciente. Trata-se, aqui, de uma identificação patológica e 

inconsciente com a persona. 

Schwartz (2006) elucida que a ativação do valor pode ser consciente ou inconsciente. 

Observamos oito citações que evidenciam que alguns indivíduos, ao chegarem a posições de 

poder, fazem questão de demonstrar esse poder, envolto em uma áurea mítica ou de 

excentricidade. 
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E4f2 “O A.S. era um showman também, ainda mais acentuado, tinha que ter o 
melhor escritório do Brasil, tinha um que entrava na reunião, tirava o sapato 
dele, colocava um sapato novo, na frente de todo mundo. Podiam estar 
fornecedores ou a agência, e entrava esse lacaio para trocar o sapato do cara na 
frente de todo mundo.” 
 
E2 “Gestos e expressões, ser tão conhecido e respeitado por sua equipe, que suas 
expressões ou gestos já bastam para serem interpretados como direcionamento 
ou decisão. Um olhar, ou expressão facial ou um aceno que já sejam 
interpretados e as pessoas atuem em base a esses gestos.” 
 

E14 “Trazer para a empresa as suas excentricidades, exemplo, na 6ª feira vai 
para a praia e traz o cachorro para dentro da empresa nesse dia. Ou traz o sofá 
de quando ele era criança para colocar no lobby, ou colocar o carro na sala de 
casa e tirar foto.” 
 
E14 “Políticas valem para todos, menos para o presidente. Exemplo, ninguém 
pode fumar dentro do escritório, exceto o presidente. As regras dos demais 
mortais não se aplicam a ele.” 
 
E15 “Numa reunião, os níveis mais altos sempre querem abrir e fechar a reunião, 
passa uma mensagem de poder.” 
 
E6 “Ter presença impactante, que as pessoas saibam o que você deseja sem que 
tenha que falar, basta um gesto, a festa para para te olhar quando você chega.” 
 
E14 “A reunião não começa ou o evento não começa até o Rei chegar. E quando 
o Rei chega, todo mundo fala Ohhhh, o Rei chegou.” 

 

Como enfatiza Jung (1981, p. 220), “[...] o homem contemporâneo não consegue 

perceber que, apesar de toda a sua racionalização e toda a sua eficiência, continua possuído 

por 'forças' além do seu controle. Seus deuses e demônios absolutamente não desapareceram; 

têm apenas novos nomes.” 

 

4.2.2 Resultados da segunda fase  

 

Durante a segunda fase, as entrevistas em profundidade trouxeram mais menções a 

símbolos de poder. Assim, após a transcrição das oito entrevistas, foram aglutinados, por 

ordem de incidência, aos 42 símbolos previamente identificados. Não detectamos nenhum 

símbolo que não houvesse sido mencionado anteriormente. Num primeiro momento, 

verificamos a incidência dos símbolos listados na segunda fase, comparando com a 

incidência da primeira fase. 
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Assim como na primeira fase, ao analisarmos os símbolos mencionados por mais da 

metade dos entrevistados (cinco a oito), percebemos que as categorias de símbolos Veículo 

corporativo, Título e Hierarquia e Sala Privativa, foram as únicas que permaneceram nesse 

grupo. No entanto, categorias de símbolos como Relevância da Empresa, Notoriedade e 

Sucesso, que não estavam entre as mais citadas na primeira lista, surgiram de modo 

impactante. Foram elencadas por todos os entrevistados da segunda fase.  

 
Quadro 11- Símbolos de Poder de maior Incidência 2a fase 

 
 

Os símbolos do poder concretos, de ostentação, como veículo corporativo, acessórios, 

aparência e sala privativa, voltaram a ser citados por mais da metade dos entrevistados.  

Nas entrevistas em profundidade, os temas Título do Cargo, Notoriedade e Sucesso, 

concernentes à trajetória profissional e à carreira, como fatores de legitimidade e conteúdo do 

poder real do executivo, associados à Relevância e à boa Reputação da Empresa onde o 

executivo trabalha, surgiram de modo onipresente nas oito entrevistas, de maneira muito 

mais impactante que na primeira fase. 

 
E3f2 “De todos, o mais forte para mim é o título do cargo, isso é muito forte. Os 
objetos que falei, caneta, carro, etc, apenas simbolizam que você tem uma boa 
posição e que tem condições financeiras e pode mostrar que tem condições 
financeiras. O carro, o celular, a roupa, são importantes para projetar que você 
tem um bom rendimento, uma boa condição de vida, mostrar o status, que está 
acima de alguém, você consegue mostrar isso pelos símbolos.”   
 
E2f2 “Ter desenvolvido e realizado um projeto e ser visto como alguém que 
entrega, que realiza, que concretiza objetivos, porque acredita, peita e faz, ser 
visto como alguém que realiza. O poder de influência aumenta com a carreira e 
você acaba valorizando mais isso.” 
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E1f2 “O cara se apresenta como: Eu sou o João, da empresa U. A empresa e o 
cargo como que legitimam quem você é.” 

 

Essas três categorias de símbolos, somados ao Veículo corporativo, foram as únicas 

citadas por todos os entrevistados desta fase. 

Foi muito interessante verificar que houve uma preponderância onipresente de três 

categorias de símbolos de poder em todas as oito entrevistas. Poder oriundo do título do 

cargo, poder oriundo da relevância da empresa onde o indivíduo trabalha, e poder oriundo da 

trajetória profissional, associado ao orgulho e à autoestima de olhar para trás e ver-se como 

um profissional de sucesso, que galgou cargos relevantes, de impacto, e empresas de 

projeção nacional. 

A Relevância da Área de responsabilidade do Executivo, assim como a importância de 

Ser Modelo, surgiram nesta fase como duas das categorias de símbolos mais citadas. 

 

E4f2 “Simbologia do que a pessoa pode fazer, pode executar ao exercer seu 
papel. Esse é um ponto de atração para mim. Trabalhar na linha de frente da 
empresa e o impacto que eu posso causar. Eu sempre disse que não queria estar 
na plateia, eu queria estar no palco. Para mim, trabalhar na linha de frente é um 
símbolo de poder.” 
 
E7f2 “O legado que eu vou deixar na minha vida profissional, como eu quero ser 
visto pela empresa, pela minha família, pelos meus amigos. A reputação é o 
maior símbolo de poder que a pessoa pode ter. A imagem que ela projeta e que 
ela é de fato, o legado tem o fato real e não é só a imagem. Tem o fato que 
sustenta, e isso é o maior símbolo de poder.” 

 

4.2.2.1 Inconsciência, incoerência e alguns momentos de consciência 

 

Ao responderem à pergunta sobre quais eram os símbolos de poder para os executivos, 

os entrevistados da primeira fase enfocaram-se mais em responder sobre os símbolos que 

poderiam ser representativos para terceiros.  

Como já expusemos, na primeira fase os símbolos de poder relacionados à posse e à 

ostentação foram tratados de forma crítica, ao relatarem a importância que “os outros” dão à 

ostentação, mas nunca como se eles mesmos valorizassem ostentar em suas vidas pessoais. 

Nenhum dos entrevistados da primeira fase demonstrou estar consciente de seu próprio 

materialismo ou da prática pessoal da criticada ostentação. 

Ainda que vários entrevistados tenham abordado espontaneamente os símbolos de 

poder que eram importantes para eles mesmos, não deram ênfase ao tema. Mas sempre que o 
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fizeram, concentraram-se em valores “nobres”, como deixar um legado, liderar equipes, 

inspirar pelo modelo ou exemplo de vida, vistos como valores pessoais, que os próprios 

entrevistados possuem ou aspiram para as suas vidas. 

Com base nas nossas observações, em função de que as perguntas da segunda fase 

deram maior ênfase à carreira dos entrevistados, em função do tempo dedicado em responder 

sobre a importância dos símbolos nas áreas de suas próprias vidas e à relevância do trabalho 

para suas vidas pessoais, os entrevistados da segunda fase foram mais personalistas, 

discorrendo mais sobre o que acreditavam ser mais marcante para si mesmos, e deixando um 

pouco de lado aquilo que poderia ser mais simbólico para a maioria dos executivos. Ou seja, 

na primeira fase a maior ênfase estava nos símbolos de poder representativos para os outros, 

enquanto que na segunda fase a maior ênfase estava nos símbolos de poder representativos 

para si próprios. 

As respostas e a ênfase dada à aspiração de liderança na segunda fase reforçaram a 

hipótese de que, ao falar de si mesmo, o indivíduo está mais propenso a projetar uma imagem 

ideal. Na fala de Jung (2013, p. 221), “[...] isto constitui uma forma de autoeducação. Em 

benefício de uma imagem ideal, à qual o indivíduo aspira moldar-se, sacrificar-se”. Ao 

enfatizar símbolos relacionados às características pessoais, sobre inspirar e ser modelo de 

liderança, deixam os símbolos concretos, materiais, relacionados à posse e à ostentação, 

como símbolos preferidos por “outros”, e não referentes a eles mesmos.  

 
E4F2 “Eu, particularmente, não valorizo os símbolos de poder mais fúteis, mais 
materialistas, mas eu sei que eles existem.” 

 

E3f2 “A maneira de ver as coisas muda. Pessoas mais materialistas têm esse 
pensamento de títulos, de status, mas tem gente mais visionária e mais movida 
por desafio, e não por status.” 

 

No entanto, com base no conhecimento pessoal que temos de todos os entrevistados, 

claramente há uma dissonância cognitiva, ou uma inconsciência, ou mesmo uma incoerência 

entre discurso e prática, conforme anotado nas frases do APÊNDICE L. 

Muitos entrevistados que insinuavam se tratar de uma certa mesquinhez a excessiva 

valorização de símbolos de ostentação, como brinquedos de luxo (carros importados), feita 

“pelos outros”, são eles mesmos possuidores de carros importados e usuários de símbolos de 

poder relacionados à ostentação.  
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E6f2 “Aí tem os símbolos materiais, o carro importado. Eu gosto, mas não para 
ostentar” 
 
E3f2 “Quando você está numa empresa menor e nacional, dá muito menos 
diferenciação. Como eu não levo isso em consideração, para mim não tem 
importância, mas para pessoas que isso seja um fator decisivo, mais 
representativo, pode significar uma mudança muito grande.” 

 

No entanto, há dois entrevistados da segunda fase que, durante as entrevistas, tiveram 

momentos de lucidez e autocrítica sobre seus próprios materialismos ou sede de poder e 

envolvimento com situações quando se sentiram impelidos a ostentar ou a valorizar símbolos 

considerados fúteis por eles mesmos. 

 

E3f2 “Quando perdi o cargo de VP na multi, tive que administrar isso, ainda que 
financeiramente nunca me fez diferença. As pessoas notam, tentam não 
demonstrar, mas elas percebem. Hoje estou muito mais equilibrado, mas mesmo 
estando mais equilibrado, os símbolos de poder no trabalho continuam 
impactando a vida na família e com os amigos.” 
 
E8f2 “Às vezes ostenta mais quem almeja estar num lugar onde não está, quer 
tanto ser que ostenta antes de estar. Eu já passei por isso, já fui assim. Você 
acaba entrando nessa de competir e ostentar, mas esse ano ficamos entre nós 
mesmos, para evitar essa convivência, essa competição. Ficamos isolados e no 
final colocamos a casa à venda, pois cansamos desse meio.” 
 
E3f2 “Não vou ser mentiroso de dizer que não era tanto pelo poder, pelo cargo, 
não sei medir o quanto era por tudo isso, por eu ser materialista e querer essa 
porra desse poder, ou para me desafiar e crescer.  Eu era super motivado por 
essa coisa de crescer, de ter desafios cada vez maiores, de crescer, de ser 
promovido, de sempre querer mais. É uma coisa que você acaba sendo refém, de 
ser escravo, de adquirir mais poder, é um vício.” 

 

Enfim, além de confirmar as reflexões sobre dissonância cognitiva, pelo fato de que a 

maioria dos entrevistados acreditam que os símbolos de ostentação são “dos outros”, e os 

símbolos de características pessoais e estilos de liderança inspiracionais são “os seus”, nesta 

fase houve ao menos dois momentos de lucidez que, sob a perspectiva Junguiana, renovaram 

a esperança na evolução dos seres humanos, em termos do crescimento que somente pode 

decorrer do ato de confrontar a sua própria sombra, no espelho nublado da autocrítica. 
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4.2.3 Reflexões sobre a identificação dos símbolos de poder   

 

As duas fases desta pesquisa trouxeram informações relevantes e pertinentes ao nosso 

trabalho. Ao agruparmos todas as 42 categorias de símbolos identificadas em cinco grupos 

(Símbolos de Poder na Sociedade, Símbolos de Poder no Trabalho, Símbolos de Poder 

relacionados à Liderança, Símbolos Pessoais de Poder, Símbolos de Poder Domiciliar), houve 

um maior entendimento de quais são as categorias de símbolos de poder oriundos do trabalho 

(Veículo Corporativo Blindado, Roupas de Marca, Sala Privativa, Rede de Influências,  Título 

do Cargo e Hierarquia) e como tais símbolos impactam ou refletem as outras áreas da vida do 

indivíduo, como o trabalho, os bens, os títulos e as aparências, e acabam sendo o fator de 

definição da identidade do indivíduo ou da persona que ele deseja projetar no ambiente em 

que vive, de como o trabalho adquire uma preponderância sobre as demais áreas. Como o 

indivíduo não se vê separado do seu eu profissional, os objetos que simbolizam seu poder no 

trabalho passam a fazer parte da persona, ao ponto de não distinguir mais seu eu privado de 

seu eu social e profissional. 

Como afirma Jung (2013, p. 319), “[...] a força do fetiche ou do prestígio constituem 

uma valorização subjetiva e inconsciente destes objetos. Trata-se basicamente de libido que se 

encontra no inconsciente do sujeito e é percebida no objeto porque todo inconsciente ativado 

aparece projetado no objeto”. Vimos a preponderância das categorias de símbolos relativos à 

ostentação e à posse (Estilo de Vida fora da empresa, Lazer sofisticado, hobbies exclusivos, 

viagens de férias  a lugares exóticos e radicais, Bens, Patrimônio, Casas de praia ou 

montanha, fazenda, haras, gado de raça, adega, Remuneração, ações e benefícios, Acessórios 

de luxo, relógios, canetas,  smartphones, marca de whisky que bebe, etc.) sobre as categorias 

de símbolos referentes às características pessoais (autoridade estratégica, comportamento 

modelo, entrega de resultados, confiança, notoriedade, visão estratégica, habilidades e 

carisma, simplicidade, nível cultural, capacidade de comunicação, etc.) 

Também percebemos a sutileza de que a atitude de ostentar em excesso pode ser vista 

como um aspecto negativo, e como os poderosos de fato, aqueles que são poderosos há mais 

tempo, por exemplo, por pertencerem a famílias tradicionais, não necessitam ostentar, mas 

buscam projetar-se através de obras sociais, humanitárias ou artísticas. 

Vimos também indícios de que a simplicidade, a humildade, ser despojado, a liderança 

positiva, nata e carismática, ética e idônea, são símbolos de poder abstratos, características 

aspiradas, desejadas e valorizadas para si mesmos, assim como a ideia de ter uma trajetória de 

boa reputação e a possibilidade de deixar um legado para as próximas gerações.   
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De outro lado, os símbolos de poder concernentes à posse e à ostentação são vistos 

como mesquinhos, “bregas” (E16), excêntricos, ou mesmo ridicularizados durante as 

entrevistas, de modo inconsciente ou incoerente, já que os próprios entrevistados são os que 

os valorizam, ao citá-los espontaneamente de modo preponderante, ou mesmo por 

apresentarem, em suas vidas pessoais, muitas das características de ostentação que criticam 

(ex.: exibir o carro importado ou relógio de marca, de preço bastante elevado, ou comentar e 

publicar em redes sociais as viagens internacionais que fazem). Essa dissonância cognitiva 

esteve presente em praticamente todas as entrevistas, e dificilmente algum dos entrevistados 

demonstrou estar consciente de seu próprio materialismo ou da prática pessoal da criticada 

ostentação. 

 

4.3 OBJETIVO 3: IDENTIFICAR OS VALORES SOCIAIS RELATIVOS AO PODER 

 

Conforme vimos, os valores sociais operam nos níveis inter e extrassubjetivo. No 

nível intersubjetivo, ocorre o processo interativo entre as pessoas, que inclui o processo de 

construção de significado e sentido compartilhado no grupo. No nível extrassubjetivo, ocorre 

quando se atinge a objetividade simbólica, do significado e do sentido, isto é, o ato de tomar 

posse ou usar algum objeto, concretizando a ação. No entanto, um objeto só se torna valor 

social se for merecedor de atividade por parte das pessoas, conforme conceito proposto por 

Thomas e Znaniecki (1918/2013, p. 45):	

	
Entendemos qualquer objeto que tenha significado empírico acessível a 
todos os membros de algum grupo social, e um significado em relação a qual 
ele é ou pode vir a ser um objeto de atividade. Como por exemplo, 
alimentos, instrumentos, moedas, poesia, universidade, mitos, teoria, são 
todos valores sociais.  

 

A identificação de atividades relacionadas aos símbolos de poder leva ao 

entendimento dos símbolos de poder como valores sociais. Nas entrevistas realizadas, 

identificamos atividades relativas a todas as 42 categorias de símbolos. Logo, essas categorias 

de símbolos podem ser consideradas valores sociais.Como mencionamos, o primeiro critério 

de classificação das categorias de símbolos, inspirado em áreas da vida, resultou em cinco 

grupos: 
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- Símbolos de Poder na Sociedade. (dez categorias de símbolos, 112 incidências); 

- Símbolos de Poder no Trabalho. (13 categorias de símbolos, 100 incidências); 

- Símbolos de Poder relacionados à Liderança. (nove categorias de símbolos, 57 

incidências); 

- Símbolos Pessoais de Poder (seis categorias de símbolos, 42 incidências); 

- Símbolos de Poder Domiciliar (quatro categorias de símbolos, 28 incidências). 

 

Esses grupos de símbolos de poder, na perspectiva de que foram associados a 

atividades, e que por isso podemos considerá-los valores sociais, passaram a ser denominados 

Grupos de Valores Sociais, em cada uma das cinco áreas: sociedade, trabalho, liderança, 

pessoais e domiciliares.  

Para ilustrar os valores sociais, em cada uma das 42 categorias, apresentamos algumas 

frases das entrevistas, representativas de cada uma das categorias. 

 

Atividades relacionadas ao Grupo Valores Sociais na Sociedade. 
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Atividades relacionadas ao Grupo Valores Sociais no Trabalho. 
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Atividades relacionadas ao Grupo Valores Sociais da Liderança  
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Atividades relacionadas ao Grupo Valores Sociais Pessoais 
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Atividades relacionadas ao Grupo Valores Sociais Domiciliares 
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Como expusemos, para Schwartz (2012), entre os valores relativos à autopromoção 

estão  

 

a)  o valor Poder/Face, referente à segurança e ao poder, através da manutenção da 

imagem pública, reconhecimento social e evitação da humilhação social;  

b)  o valor Poder/Recursos, relativo ao poder pelo controle sobre recursos materiais 

e sociais e  

c)  o valor Poder /Domínio, concernente ao poder pelo controle sobre outras 

pessoas.  

 

Após analisarmos as atividades constantes das 38 entrevistas e reconhecermos os 

símbolos de poder como Valores Sociais, fizemos um cruzamento das 42 categorias de 

valores sociais com os três valores relativos a Poder: Face, Domínio e Recursos. 

Estabelecemos, entre as categorias, quais estariam conectadas a cada um dos três tipos de 

Poder. Essa análise não é cem por cento conclusiva ou estanque, haja vista que os três tipos de 

poder podem vir a ser observados sob diferentes ângulos de cada uma das 42 categorias. 

Conduzimos o cruzamento, portanto, com base na preponderância da relação entre a categoria 

e o tipo de poder. 

 Com base em uma análise de conteúdo e cruzamento de características preponderantes 

entre as 42 categorias de valores sociais, encontramos 20 categorias de valores sociais 

alusivas ao Poder/Face, 13 categorias de valores sociais relativas ao Poder/ Domínio, e Sete 

categorias de valores sociais referentes ao Poder/Recursos. Há duas categorias de valores 

sociais que, por sua abrangência e complexidade, se enquadraram plenamente nos três tipos 

de poder. Tal agrupamento se verifica na tabela a seguir: 
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Quadro 12 – Valores Sociais associados a Face, Domínio e Recursos 

 
 

As duas categorias que se enquadraram nos três tipos de Poder, Face, Domínio e 

Recursos são Título e Hierarquia (pertencentes ao Grupo Valores Sociais no Trabalho) e 

Relevância da Empresa (do Grupo Valores Sociais na Sociedade). Tal ocorrência se deve 

especialmente ao fato de que essas duas categorias são complexas, representando múltiplos 

aspectos simultaneamente, relativos ao Poder/Face (segurança e poder através da manutenção 

da imagem pública, reconhecimento social e evitação da humilhação social), ao 

Poder/Recursos (poder pelo controle sobre recursos materiais e sociais) e ao Poder/Domínio 

(poder pelo controle sobre outras pessoas, Status social e prestigio, controle e domínio sobre 

pessoas e recursos, autoridade, riqueza, poder social). E também se deve à importância com a 

qual essas duas categorias foram apresentadas e salientadas nas oito entrevistas em 

profundidade, como vimos, analisando as entrevistas e as frases das entrevistas que 

representam as atividades. 

O Poder/Face (segurança e poder através da manutenção da imagem pública, 

reconhecimento social e evitação da humilhação social) teve 20 categorias de valores sociais 

associadas a ele. Todas as nove categorias do Grupo Valores Sociais da Liderança 

(Autoridade Estratégica, Ser Modelo, Mito e Excentricidades, Notoriedade/Sucesso/Carreira, 

Participação em Comitês, Comunicação, Decisivo e Persuasivo, Simplicidade e 

Inacessibilidade) se enquadraram no valor Poder/Face, por estarem diretamente ligadas à 

questão de manutenção de uma boa reputação e de reconhecimento social. No tocante ao 



119 

Grupo de Valores Sociais Pessoais, três categorias se enquadraram no Poder/Face: 

Aparência, Acessórios e Autocontrole, por se tratarem de categorias vinculadas a 

reconhecimento social.  Cinco categorias do Grupo Valores Sociais na Sociedade também se 

relacionaram ao Poder/Face: Veículo Corporativo, Estilo de Vida, Imagem Pública, Locais 

que Frequenta e Causas Sociais, todas pelo mesmo motivo, reconhecimento social e 

manutenção de imagem pública. A categoria Família, pertencente ao Grupo de Valores 

Sociais Domiciliares, assim como as categorias Ser o escolhido e Confiança, do Grupo de 

Valores Sociais no Trabalho, se enquadraram também no Poder/Face por sua dimensão na 

manutenção da imagem pública e reconhecimento social. 

O Poder/Domínio (poder pelo controle sobre outras pessoas, Status social e prestigio, 

controle e domínio sobre pessoas e recursos, autoridade, riqueza, poder social) teve 13 

categorias de valores sociais associadas. No Grupo Valores Sociais Pessoais, três categorias 

se apresentaram como Poder/Domínio: Nível Cultural, Formação e Idiomas, pois estão 

relacionadas a prestígio e legitimação da autoridade. Em relação ao Grupo Valores Sociais no 

Trabalho, as categorias Remuneração, Tamanho da Área, Relevância da Área, Cartão 

Corporate e Equipe Forte, são as que se enquadraram como Poder/Domínio, pois estão 

diretamente conectadas a domínio sobre recursos, autoridade ou riqueza. Rede de Influências, 

Viagens e Locomoção, e Brinquedos de Luxo, são as categorias vinculadas a poder social, 

riqueza ou autoridade, que se enquadraram dentro do Poder/Domínio, no Grupo de Valores 

Sociais na Sociedade. E no Grupo Valores Sociais Domiciliares, se enquadraram em 

Poder/Domínio as categorias Bens e Arte, também por estarem associadas a riqueza e poder 

social. 

O Poder/Recursos (poder pelo controle sobre recursos materiais e sociais) obteve sete 

categorias associadas. Do Grupo Valores Sociais no Trabalho: Sala Privativa, Exclusividade, 

Autonomia, Secretária e Global, todas por estarem vinculadas a poder sobre recursos 

materiais. Do Grupo Valores Sociais na Sociedade, a categoria Segurança. Do Grupo Valores 

Sociais Domiciliares, a categoria Moradia, também por estarem associadas a recursos 

materiais. 

Na concepção de Schwartz (1992), o Poder é um valor básico que representa 

necessidades. Está correlacionado a Valores Sociais relativos a Poder que, por sua vez, estão 

concatenados às Áreas da Vida. Logo, podemos supor que o Valor Básico Poder está também 

ligado às Áreas da Vida. 
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4.4 OBJETIVO 4: COMPREENDER COMO OS VALORES SOCIAIS RELATIVOS A 

PODER ESTÃO PRESENTES NAS DIFERENTES ÁREAS DA VIDA E REFLETEM A 

CENTRALIDADE DO TRABALHO 

 

Desenvolvemos um template para relacionar as respostas das entrevistas sobre a 

importância e o impacto do valor poder para as áreas da vida dos entrevistados (APÊNDICE 

J).  

A princípio, usamos como referência as propostas de Schalock (2004) e de Sagie e 

Elizur (1996), entendidas como as mais adequadas para estabelecermos e definirmos como 

pontos de partida para a categorização das áreas da vida, por serem as mais abrangentes, 

sendo que ambas contêm propostas interessantes e complementares.  

Schalock (2004) estabeleceu oito áreas da vida: bem-estar emocional, relações 

interpessoais, bem-estar material, desenvolvimento pessoal, bem-estar físico, 

autodeterminação, inclusão social e direitos humanos. Já Sagie e Elizur (1996) propuseram 

seis áreas da vida: trabalho, religião, cultura, esportes, política e lar/família, em três diferentes 

modalidades: material, afetiva e cognitiva.  

Em nossos estudos, tratamos do tema áreas da vida de modo abrangente e inclusivo, e 

agrupamos os dados de forma ampla e aberta, entre as mais comumente encontradas, como 

esferas da atividade humana. Ao utilizarmos as duas propostas de modo complementar, 

mantivemos um escopo amplo para a diferenciação e a categorização das respostas de nossos 

entrevistados. 

Ao analisarmos as repostas e as áreas da vida mencionadas pelos entrevistados, e 

usando como referência as propostas de Schalock (2004) e de Sagie e Elizur (1996), de modo 

complementar, e com o objetivo de obter a categorização ampla e inclusiva das respostas de 

nossos entrevistados, observamos ser necessário fazer uma síntese e uma adequação de 

termos mencionados pelos autores, a fim de que os dados coletados fossem agrupados de 

uma maneira aderente, com a utilização de termos que significassem aquilo que os 

entrevistados intencionaram.  

Para fins de categorização de forma inclusiva, as oito áreas da vida sintetizadas são: 1) 

Trabalho (Carreira, profissão, bem-estar material), 2) Família (cônjuge, filhos, pais, irmãos, 

relações interpessoais), 3) Igreja, (religião, espiritualidade), 4) Desenvolvimento Pessoal 

(Realização, satisfação pessoal, individualidade, desenvolvimento intelectual, 

autodeterminação), 5) Relações Sociais (amizades, networking, relações interpessoais), 6) 

Saúde (Saúde Física e Saúde Mental, bem-estar físico e emocional), 7) Lazer (diversão, arte, 
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entretenimento, descanso, inclusão social) e 8) Economia Pessoal (finanças pessoais, bens 

materiais, estabilidade, bem-estar material). 

O seguinte quadro evidencia a síntese realizada. 

 
Quadro 13 – Síntese das áreas da Vida  de Schalock (2004) e de Sagie e Elizur (1996)

 
 

As oito áreas da vida receberam diferentes citações durante as entrevistas, fazendo 

referências pertinentes ao valor poder e seus impactos. Elencamos as mais significativas:  

 

4.4.1 Trabalho (carreira, profissão) 

 

Em relação à categoria Título do Cargo,  a como as pessoas dentro da própria empresa 

mudam a maneira de tratar um indivíduo recém-promovido a um cargo de poder:  

 

E2f2 “Só o título de presidente já empodera. A própria interação com as outras 
pessoas pode ficar alterada, dentro do grupo (outras empresas de uma holding).  
Quando eu transito, agora você pede e recebe resposta mais rápida, dentro do 
restaurante corporativo mais pessoas levantam e cumprimentam, chega a ser 
ridículo. No fundo, no fundo, as pessoas é que mudam com a gente, não é a gente 
que muda com as pessoas, por um título do cargo” 
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Em relação à categoria Imagem Pública, é a tensão de estar sempre consciente da 

imagem que se tem que projetar dentro da empresa, até mesmo para sobreviver. 

 

E8f2 “ Entre amigos, as pessoas estão desarmadas, à vontade, sem preocupação. 
Mas quantas vezes você pode ter esse sentimento na semana? Não dá para estar 
assim todo tempo. No trabalho tem que demonstrar aquele personagem, que se 
faz respeitar. As pessoas estão te observando o tempo todo, e o líder ainda mais, 
o tempo todo observado. E você tem que cuidar dessa imagem e as pessoas falam, 
te julgam, constroem ou destroem a tua imagem, a forma como você fala, 
responde, defende teu ponto de vista. Tem que estar sempre consciente e ligado 
nisso, cuidando de sua imagem. Esse personagem também é um símbolo de poder, 
pois é uma maneira de se defender, de se preservar, de manter seu poder, é um 
instinto de sobrevivência, comprovar que merece estar onde está e manter-se na 
posição de liderança. Você está sempre sendo avaliado pelos que estão em cima e 
por sua equipe também.” 

 

4.4.2 Família (cônjuge, filhos, pais, irmãos) 

 

Sobre a categoria Título e Hierarquia, mais especificamente sore a importância do 

cargo, e a relevância de o homem ser visto como provedor de sua família. 

 

E1f2 “O homem tem que ser o provedor, e o cargo que você tem está muito ligado 
com essa provisão. E quando o homem não provê, ele se sente inferiorizado. 
Quando olhamos o fulano que deixou a carreira para cuidar dos filhos, ele é visto 
como um perdedor.” 

 

O cargo do pai, ou da reputação da empresa onde ele trabalha, como motivo de 

orgulho para o filho. 

 

E4f2 “Os valores que tem que passar para os filhos, o filho que diz:’meu pai é 
diretor de tal empresa’, o cargo carrega o nível de importância, a pessoa já te 
olha diferente. O ideal era seu filho ter orgulho de quem você é, onde você 
chegou, mas pode ter o lado negativo de ostentar.” 

 

O trabalho como viabilizador dos sonhos e do bem-estar da família. 

 

E4f2 “Em primeiro lugar para mim é a família. Minha mulher e meus filhos, é 
isso que tenho. Os amigos em segundo lugar. O trabalho é de extrema 
importância para ser feliz, ele é o viabilizador de meus sonhos, mas as empresas 
não me pertencem. São apenas os locais onde estou podendo obter a viabilização 
de meus sonhos para minha família.” 
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Ou de como o trabalho em excesso pode ser um malefício para a vida familiar. 
 

E5f2 “Você pode ter benefícios, mas a qualidade de vida é muito ruim, pois não 
deixa dar atenção a outras áreas da vida. Quantos executivos são separados? A 
maioria já se separou e casou duas ou três vezes. Tem um preço para isso.” 

 

4.4.3 Igreja, (religião, espiritualidade) 

 

A questão aqui se trata menos de espiritualidade e mais de como os símbolos de poder 

oriundos do trabalho impactam até mesmo o espaço Igreja, um local que deveria estar isento 

disso, segundo alguns dos entrevistados.  

 

E3f2 “Até na religião tem isso. Há muitos anos participei de uma Igreja que olhava 
muito diferentemente e queria que mais gente bem de vida entrasse na Igreja, até 
para melhorar a imagem da Igreja, e acabei me afastando disso. Durante muitos 
anos estudei e fui batizado como testemunha de Jeová, e me incomodei que o 
pastor vinha falar comigo pedindo para eu me vestir melhor na Igreja, mas eu 
pensava que tinha que vir para a Igreja com o coração. Eles queriam tirar a 
imagem de que era uma religião de pobres. Eles precisavam ter pessoas com 
condição melhor para atrair outras pessoas de perfil econômico alto, para 
contribuir financeiramente para a Igreja. Acabei me desgastando e desisti.” 
 

E1f2 “Pensando na vida integralmente, eu acho que eles se refletem em tudo, a 
gente ainda frequenta uma Igreja Batista lá no Morumbi. É um lugar onde esses 
símbolos não deveriam representar nada, mas são sim importantes. Se eu te chamo 
lá na frente, você não vai ser o Marcos, mas o Marcos, executivo da empresa P. A 
fulana é a executiva da empresa U. Então o cargo que você ocupa acaba tempo 
muito impacto em qualquer área da vida.” 

	
Ou mesmo como o sucesso profissional pode ser avaliado no espaço Igreja, como um 

símbolo de benção divina. 

 

E8f2 “No meio religioso, você vai dar um testemunho do que aconteceu na sua 
vida, as pessoas dão mais valor quando você tem uma posição diferenciada, você 
está falando e dando seu testemunho. O fato de você ter um cargo alto recebe mais 
atenção, as pessoas gostam de ouvir alguém que Deus, de uma certa forma 
abençoou mais, a pessoa tem um histórico e isso dá mais credibilidade.” 

 

Ou a aspiração religiosa de um valor superior ao materialismo, os valores familiares 

ou de fazer o bem ao próximo. 
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E8f2 “O mais importante são teus filhos, tua família, num mundo religioso, 
podendo ajudar as pessoas.” 

 

4.4.4 Desenvolvimento pessoal (realização, satisfação pessoal,  individualidade, 

desenvolvimento intelectual ou emocional) 

 

A realização pelo trabalho, ao mesmo tempo que permite ao indivíduo se reconhecer, 

encontrar sua identidade. 

 
E1f2 “Eu posso te dizer que hoje eu amo aquilo que faço. Porque no trabalho que 
você faz, você precisa se reconhecer.”  

 
Olhar para sua trajetória e se orgulhar dela, considerando uma origem humilde, as 

baixas expectativas, a dedicação e as barreiras superadas. 

 
E2f2 “Por sentir que estou avançando, saber de onde eu vim, da infância que tive, 
esse é meu reconhecimento, meu currículo, minha carreira, saber tudo que eu 
conquistei, mas esse é meu reconhecimento para mim,” 
 
E5f2 “O status, o cargo, é fruto das consequências do que você faz. Ninguém 
consegue ser diretor e chegar até aqui sem ter entrega, amor e competência. Isso 
envolve uma dedicação descomunal. Na perspectiva de que você não é herdeiro, 
você chegou aqui por mérito, pela sua trajetória.” 

	
E a perspectiva de continuar trabalhando, de continuar ativo, e nem pensar em 

aposentadoria. Kubo e Gouvêa (2011) apontam que um percentual significativo das pessoas 

continuaria trabalhando, mesmo se tivesse dinheiro suficiente para parar de trabalhar. E 

justificam que esse fenômeno teria a ver com o sentimento de que o indivíduo, trabalhando, 

teria um elo com a sociedade, fazendo parte ativa dessa sociedade maior. 

	
E7f2 “Talvez num futuro lá na frente eu possa desfrutar de um conformo maior e 
diminuir a intensidade, mas quero me sentir útil sempre, faz parte. E isso tem muito 
a nossa essência de continuar ativo, se sentindo capaz, se sentindo desafiado. O 
seu trabalho te desafia.” 

 
4.4.5 Relações sociais (amizades, networking) 

	

Como a sede de poder pode ser um vício alimentado pela competição e pelas 

amizades. 
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E3f2 “Se você me perguntar, desde quando eu era gerente, há 20 anos, eu sempre 
cresci sem parar, e nunca faltou dinheiro. Não era mais pelo dinheiro, mas era 
para crescer, melhorar carro, melhorar o cargo, melhorar o status, ter cartão 
corporativo. Os amigos também alimentam isso, você entra num fluxo.”  

 

Mas o salário é o provedor da família, mas também de seu círculo de relacionamento 

melhor 

 

E4f2 “O seu salário alimenta tua família e teu círculo de relacionamentos, a 
melhor faculdade, a melhor escola para seus filhos, participa num círculo de 
relacionamentos melhor.”  

	
O novo cargo valorizado por familiares e por amigos. 

 

E2f2 “no aspecto social com amigos e outros familiares, é impressionante como 
eles nos enxergam com o poder: “Pô, você agora é presidente”. Recebi e-mails e 
ligações até de quem eu não conhecia, de amigos e de familiares. Quem está fora 
vê a promoção a presidente como empoderamento, sem ter que falar nada, é um 
exemplo claro de como o cargo é um símbolo de poder.” 

 

E a preocupação com manter a humildade após a promoção, ou mesmo a expectativa 

de que as pessoas mudem com o sucesso. 

 

E2f2 “E isso vai para todos os círculos. As pessoas te olham até de outra forma, e 
ainda dão conselho: “mantenha a humildade”. Nada vai mudar, mas as pessoas 
implicitamente estão dizendo: Cuidado com o poder, pois ele pode levar a uma 
prepotência, agora que você tem o poder, cuidado com o que você vai fazer com 
ele.” 

 
De como algumas pessoas são interesseiras e se aproximam como amigos, mas com 

interesse oportunistas, ou mesmo se afastam quando o amigo deixa de ser poderoso. 

	

E3f2 “é errado, não deveria importar, mas tem gente interesseira que se aproxima 
de quem é poderoso ou parece ser mais poderoso.” 

 

De como o dinheiro e o sucesso podem levar a vícios e a uma vida desregrada. 

 

E6f2 “No mercado financeiro, o cara rasgava holerite. Ele ganhava numa 
operação de um dia mais do que o salário do mês inteiro. Aí vai pra mundo de 
droga e de mulher. Mercado financeiro e jogador de futebol têm uma semelhança 
muito grande, não tem estrutura, não tem bagagem ou preparo para lidar com o 
dinheiro que ganha. “ 
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Mas a importância de manter as amizades antigas, mesmo que não tenham tido o 

mesmo sucesso profissional. 

 

E5f2 “Eu tenho amigos que não têm dinheiro. Eles sabem que sou poderoso, e eu 
nunca deixei de convidar quem não subiu tanto quanto eu subi” 

 

E de como as amizades verdadeiras permitem um relaxamento da tensão constante de 

manter uma imagem pública. 

 

E8f2 “Hoje em dia você tem cada vez menos amigos de qualidade. Nesses 
ambientes você é você mesmo. Em outros, tem que usar essas circunstâncias para 
estar dentro desses grupos. Os interesses, as oportunidades, as situações. Em teu 
rol de amigos você vive muito melhor, sendo você mesmo. Em outros ambientes, 
você tem que entrar no esquema de projetar uma imagem.” 

 

4.4.6 Saúde (saúde física e saúde mental) 

 

Sobre como a saúde física pode ser afetada pelo excesso de dedicação à carreira e ao 

sucesso profissional. 

 

E5f2 “Eu acho que o ritmo que os executivos vivem hoje é muito ruim, estamos 
ficando ricos para poder pagar os médicos depois da aposentadoria.” 
 
E5f2 “Eu gosto de trabalhar. Tudo que eu tenho conquistei pelo trabalho. Minha 
crítica é que o ritmo que levamos não é bom pra saúde.” 

 

4.4.7 Lazer (diversão, arte, entretenimento, descanso) e 

 

De como o lazer pode ser usado com fins profissionais oportunistas. 

 

E5f2 “Tem muita gente que faz networking com poderosos até no fim de semana e 
vai jogar golf com segundas intenções.” 

 
Ou como o lazer pode ter como fim a ostentação, via redes sociais. 

 
SE1f2 “se você pensar nas redes sociais, as pessoas colocam outros símbolos de 
poder, visitam o restaurante X, ou Y. Isso é um símbolo de poder e o cara publica 
onde está almoçando.” 
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E os desequilíbrios que podem vir com o sucesso, levando a uma vida materialista. 

 

E6f2 “O símbolo de poder de esbanjar no mercado financeiro era pesado. Gasta 
demais com restaurante, com a noite, na balada, com carro. Eu conheci gente que 
foi para esse lado, apesar dos avisos.” 

 
Ou como as viagens podem ser uma forma de demonstrar poder, conhecimento 

cultural, e mesmo de intimidar outras pessoas. 

 
E1f2 “Viagem, para mim, é um símbolo de poder. É muito interessante quando 
você consegue trazer para seus liderados as experiências de vida que você teve. 
‘Eu conheço o mundo todo e você só foi até a Praia Grande’ ”  

 

4.4.8 Economia pessoal (finanças pessoais, bens materiais, estabilidade, bem-estar 

material) 

 

A estabilidade material que vem do trabalho impacta a qualidade e o equilíbrio da 

vida, o bem-estar da família, o sentimento de inserção na sociedade, o planejamento do bem-

estar na aposentadoria, e simboliza a centralidade do trabalho como área da vida. 

 

E4f1 “O que eu aprendi dele é que, para ver a família melhor ainda, é poder estar 
bem no trabalho. Para poder proporcionar uma melhor condição, eu me dediquei 
mais ao trabalho, mas busco um equilíbrio familiar, para que tudo que eu 
conquistar no trabalho possa ser recompensado para a família.” 
 
E7f2 “Eu passo 12 horas por dia aqui, trabalhando, para que eu consiga conviver 
na sociedade, estar bem, pois a estrutura financeira da casa depende de mim. Eu 
trabalho para que minha família esteja bem, para eu estar bem, me sentir 
valorizado no trabalho, por ser valorizado pela minha trajetória. Eu me sinto bem 
e tenho prazer em trabalhar, e não me imagino não trabalhando.” 
 
E8f2 “O trabalho está no centro realmente e tudo gira em torno dele, pois ali você 
consegue construir, fazer o teu meio, conviver. Dele você vai viver, construir tua 
família, projetar as coisas que quer na vida. Aquilo te dá condições de organizar 
tua casa, organizar sua família, planejar o futuro, entender onde vai querer levar a 
sua família. E isso vem das condições que vêm de seu trabalho, tudo emana dali. 
Eu não posso dar um passo maior que minha perna, mas pelo meu trabalho posso 
dar um planejamento futuro, seja os bens, seja o apoio aos filhos, seja o 
planejamento da velhice, em cima daquilo que você recebe e onde pode chegar no 
seu trabalho.” 
 
E8f2 “100%, a gente sempre fala que a família está em primeiro lugar, mas se eu 
não tiver um emprego, um trabalho, o que vai ser da minha família?  

	



128 

4.4.9 Reflexões sobre valores sociais relativos a poder refletidos nas áreas da vida 

 

Notamos, de forma significativa, que os valores sociais pertinentes ao valor básico 

poder, oriundos do trabalho, refletem a centralidade do trabalho sobre as demais áreas da vida. 

As entrevistas trouxeram a perspectiva da centralidade do trabalho.  

A imagem que se projeta exteriormente, ou mesmo a imagem que se tem de si mesmo, 

está significativamente vinculada ao título do cargo e à relevância da empresa onde o 

indivíduo exerce o seu trabalho. Há uma tensão, há que estar sempre consciente da imagem 

que se tem que projetar dentro e fora da empresa, até mesmo para sobreviver como gestor.   

Algo relativo ao trabalho está sempre presente quando são mencionadas as outras 

áreas da vida. As entrevistas evidenciaram que sempre está subjacente a questão da 

importância do trabalho.  

O título do cargo e a renda vão para dentro de casa, e são valorizados ou 

desvalorizados por cônjuges, irmãos, pais e filhos. Na família, o pai é o provedor, e é visto, ou 

se sente como um fracassado quando não provê adequadamente. O cargo do pai, ou a 

relevância da empresa onde ele trabalha é motivo de orgulho para o filho. Além disso, o 

trabalho pode ser o viabilizador financeiro dos sonhos e do bem-estar da família, ou o 

trabalho desequilibrado, em excesso, pode ser um malefício para a vida familiar, até ser seu 

destruidor. 

Nossa identidade depende de quem ‘somos’ como profissionais. Desde a infância está 

presente essa introjeção, ao inconscientemente perguntarmos às crianças: “O que você vai 

‘ser’ quando crescer?” Estamos reproduzindo, nelas, essa ideia de que só se ‘é’ alguém como 

ser profissional.  

O desenvolvimento pessoal, a realização ou a satisfação pessoal, a construção da 

individualidade, estão diretamente conectadas com a realização profissional, pelo trabalho.  O 

trabalho permite ao indivíduo que se reconheça, e encontre sua identidade ao ver seu sucesso 

estampado em sua trajetória, em sua dedicação e nas barreiras que superou profissionalmente.  

Até mesmo no ambiente da Igreja, onde os valores mais altos deveriam ser os 

espirituais, os símbolos de poder oriundos do trabalho também estão presentes e impactam as 

relações. O sucesso profissional pode ser um símbolo de benção divina, ou serve de exemplo 

de vida e inspiração aos demais. 

As relações estão impactadas e permeadas pelos títulos profissionais e pela persona 

profissional. As pessoas mudam a maneira de tratar um gestor, dependendo de seu cargo, da 

relevância de sua empresa e de seu grau de poder. O cargo, o dinheiro oriundo do trabalho, o 
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status profissional, alimentam as ‘amizades’ e o círculo de relacionamentos, sejam eles 

autênticos ou oportunistas, sendo os últimos claramente evidenciados na eventual falta do 

trabalho, do status e do dinheiro. 

A saúde física e mental também são vinculadas ao trabalho. A saúde física pode ser 

afetada pelo excesso de dedicação à carreira e ao sucesso profissional. Por outro lado, o 

desenvolvimento intelectual vem dos desafios que o trabalho impõe. O desenvolvimento 

emocional pode vir do significado que o trabalho oferece, pelo elo que permite estabelecer 

com a sociedade, ao dar o conforto de se sentir fazendo parte ativa dessa sociedade maior. 

Em outro extremo, o excesso de sucesso e de dinheiro, sem o devido respaldo de uma 

formação ética e moral, pode levar a vícios e a uma vida desregrada.  

O lazer também está relacionado ao trabalho e pode ser financiado pelo trabalho. 

Viagens de lazer podem ser uma forma de demonstrar poder, conhecimento cultural, 

ostentadas nas redes sociais, projetando uma imagem de profissional de sucesso. O lazer até 

pode ser usado com fins profissionais oportunistas. E desequilíbrios como o materialismo, 

expressos no lazer ostentado, podem vir do sucesso profissional. 

E enfim, na economia pessoal, uma área da vida importante e valorizada, expressa nas 

finanças equilibradas ou desequilibradas, que possuem um vínculo significativo com o 

trabalho e são oriundas da ausência ou presença do trabalho, impactando as relações sociais, 

a vida familiar, o equilíbrio emocional, a saúde, a autoestima e a possibilidade de realizar os 

sonhos. 

Logo, o valor poder, expresso nos valores sociais relativos a poder e oriundos do 

trabalho, é refletido nas demais áreas da vida dos gestores. Ao analisarmos as atividades e a 

conexão com as áreas da vida, apresentadas nas 38 entrevistas, e reconhecermos os símbolos 

de poder como Valores Sociais, nas 42 categorias, vemos como o valor Poder, em suas três 

dimensões, Face, Domínio e Recursos, como um valor básico que representa necessidades, 

está relacionado a Valores Sociais relativos a Poder e está refletido nas demais áreas da vida.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta investigação foi compreender como os gestores satisfazem as suas 

necessidades de poder, mediante valores sociais relativos a poder oriundos do exercício do 

trabalho, e como esses valores se evidenciam nas diferentes áreas da vida e refletem a 

centralidade do trabalho na vida dos gestores. Para atingirmos esse objetivo, estudamos o 

papel e a importância do trabalho para os gestores. Identificamos os valores sociais relativos a 

poder. E nos dedicamos a compreender como os valores sociais concernentes a poder estão 

presentes nas diferentes áreas da vida e refletem a centralidade do trabalho. 

Adotamos a metodologia qualitativa interpretativista para não somente identificar os 

valores sociais relativos a poder, como também para contrapô-los à abordagem evolucionária 

de Schwartz (1992), para o estudo do valor básico poder. Pela complementariedade entre as 

duas abordagens, apreendemos como os gestores satisfazem as suas necessidades de poder 

representadas pelo valor básico poder, expresso nos valores sociais conectados ao poder. 

Teixeira (2009), com a proposição de que as necessidades são satisfeitas mediante os 

valores sociais, que expressam valores básicos, não chegou a oferecer uma proposta 

metodológica para os estudos referentes ao fenômeno. Nossa investigação oferece uma 

contribuição, ao mostrar que a abordagem da pesquisa qualitativa interpretativista consiste em 

uma alternativa metodológica. 

O Poder é um valor humano e social relacionado ao status social, prestígio, controle e 

domínio sobre pessoas e recursos. Trata-se de um valor humano básico, que comunica 

necessidades de poder e se manifesta nas relações de trabalho e na vida dos gestores. O poder 

é inerente à função de gestor. Para obter os resultados e harmonizar a organização, o gestor 

precisa controlar, tomar decisões, organizar, estruturar, comunicar, motivar, persuadir, liderar, 

fazer conexões, otimizar, direcionar os recursos e agir. Logo, esse poder vem do trabalho.  

Ao buscarmos responder ao problema de pesquisa, ou seja, como os gestores 

satisfazem as suas necessidades de poder, mediante valores sociais referentes ao poder 

oriundos do exercício do trabalho e como esses valores estão presentes nas diferentes áreas da 

vida e refletem a centralidade do trabalho na vida dos gestores, estabelecemos 42 categorias 

de valores sociais associados ao poder. Essas 42 categorias de valores sociais refletem em 
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diferentes áreas da vida. Com base nesse critério, foram classificadas em cinco grupos: 

valores sociais na sociedade, valores sociais no trabalho, valores sociais relacionados à 

liderança, valores sociais pessoais e valores sociais domiciliares.  

Os resultados obtidos mediante análise textual interpretativista revelaram o papel e a 

importância do trabalho para os gestores, mostraram quais são os símbolos de poder para eles, 

e levaram-nos a reconhecer os valores sociais relativos a poder e entender como eles se 

encontram nas diferentes áreas da vida e refletem a centralidade do trabalho. 

Identificamos nos relatos de nossos entrevistados que a realização pessoal vem do 

trabalho, a autoestima vem dessa realização, que decorre da dedicação, esforço e mérito, e 

está relacionada à satisfação com o trabalho. A identidade que vêm do trabalho gera o 

reconhecimento social e o papel profissional, impacta os outros papéis na vida do indivíduo. 

Vimos como o trabalho ocupa um espaço desproporcional e crescente na vida dos 

indivíduos e os símbolos de poder, oriundos do trabalho, representam um aspecto relevante 

nas relações sociais nas diferentes esferas da vida.  

No entanto, os resultados evidenciaram que nem todas as pessoas tem a carreira como 

central em suas vidas. Alguns entrevistados afirmaram que se determinada pessoa não 

buscasse sucesso na carreira, isso poderia ser fruto de algum problema ou de algum trauma. E 

há pessoas que não avançam na carreira  por não se dedicarem o suficiente.  

Como vimos na abordagem de Schwartz (1992) a priorização de valores influencia o 

peso que cada pessoa dá a cada situação, a cada escolha, ou decisão que deve tomar. Mesmo 

que diferentes pessoas reconheçam as mesmas oportunidades e limites, o peso que dão a eles 

vai depender de suas priorizações ou hierarquias de valores. Alguns entrevistados se viram 

desequilibrados, trabalhando em excesso em busca de sucesso e poder e vêm buscando o 

equilíbrio depois de algum fato relevante, como a morte de um ente querido, ou o nascimento 

de um filho, evidenciando a possibilidade de um processo de reflexão, priorização, escolha e 

mudança. 

Outros entrevistados trouxeram a questão de gênero, onde o trabalho seria menos 

relevante para a mulher, e mais importante para o homem, que, segundo eles, recebem como 

herança pré-histórica, um arquétipo de provedor, como um papel ou uma obrigação presente 

no gênero masculino desde os homens da caverna. Segundo a abordagem evolucionária,  a 
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mente humana funciona através de mecanismos psicológicos evoluídos, que seriam 

características universais de nossa espécie, evocativas do ambiente ancestral no qual ela 

evoluiu. Estes mecanismos consistem em emoções, preferências e propensões, selecionadas 

porque ajudaram nossos ancestrais a sobreviver e reproduzir no passado.  

O trabalho e a família são prioridades na vida dos executivos. O trabalho assumiu, na 

vida moderna, uma condição de centralidade na identidade pessoal e social dos indivíduos 

(MOW, 1987). O  bem-estar material da família parece ser o centro da motivação. O trabalho 

estaria no centro de tudo que o executivo pode planejar e aspirar, para si, para sua família e 

para o planejamento de seu futuro.  

O trabalho é simultaneamente estruturante e central na vida dos gestores entrevistados, 

e além de ser elemento importante na autoimagem, na identidade,  na autoestima, no 

reconhecimento social, na realização pessoal, muitos gestores entrevistados veem o trabalho 

como sentido para as suas vidas. 

Sabemos que os símbolos são estabelecidos e compartilhados nas relações, logo 

quanto mais frequente um símbolo foi citado, mais relevante é aquele símbolo. Verificamos 

que na interação social entre os indivíduos, se configuram os símbolos de poder que adentram 

todas as demais áreas da vida, impactando a sua forma de ser, de agir, de compor sua família, 

de usufruir o lazer, etc.  

Os valores prioritários são objetivos que levam as pessoas a buscarem aspectos 

relevantes desses valores nas situações (SCHWARTZ, 1992). Cada um define a situação à luz 

de sua prioridade de valores. Os indivíduos entrevistados citaram mais símbolos de poder 

concretos, objetivos e palpáveis, relacionados a posse e ostentação, possivelmente por serem 

mais facilmente identificáveis, ou porque, como vivemos numa sociedade materialista, os 

símbolos concretos são, de fato, mais valorizados e mais representativos. Símbolos que se 

podem ostentar são mais transmissores da ideia de poder, do que símbolos que representam 

como o indivíduo é e se comporta.  

O valor está nas aparências, ou na percepção que ele gera nos que observam. Ao falar 

dos símbolos de poder que são importantes para “os outros”, fica evidente que existe, por 

parte dos “outros”, o desejo de ostentar, que é visto como brega, mesquinho e materialista. Ao 

falar de si mesmo, o indivíduo está mais propenso a projetar uma imagem ideal, a tratar de sua 
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trajetória, seu legado e seu estilo de liderança, símbolos de poder claramente mais 

inspiradores e menos materialistas. 

O Poder, em suas três dimensões, Face, Recursos e Domínio, como um valor básico 

que representa necessidades, está relacionado a Valores Sociais relativos a Poder e está 

refletido nas demais áreas da vida. De acordo com a Psicologia Evolucionista, que analisa a 

evolução da mente humana, sob a ótica da adaptação, evolução para a sobrevivência e 

reprodução, entendemos o Poder como um valor básico que representa necessidades.  Está 

relacionado a Valores Sociais relativos a Poder, que por sua vez,  estão concatenados às Áreas 

da Vida. Logo, podemos supor que o Valor Básico Poder  está também ligado às Áreas da 

Vida. 

As oito áreas da vida que identificamos nas entrevistas, trouxeram a perspectiva da 

centralidade do trabalho: Trabalho (Carreira, profissão, bem-estar material), Família (cônjuge, 

filhos, pais, irmãos, relações interpessoais), Igreja, (religião, espiritualidade), 

Desenvolvimento Pessoal (Realização, satisfação pessoal, individualidade, desenvolvimento 

intelectual, autodeterminação), Relações Sociais (amizades, networking, relações 

interpessoais), Saúde (Saúde Física e Saúde Mental, bem-estar físico e emocional), Lazer 

(diversão, arte, entretenimento, descanso, inclusão social) e Economia Pessoal (finanças 

pessoais, bens materiais, estabilidade, bem-estar material). E algo relativo ao trabalho está 

sempre presente quando são mencionadas as outras áreas da vida.  

Os resultados mostraram que a identidade depende de quem o indivíduo ‘é’ enquanto 

profissional. O desenvolvimento pessoal, a realização ou a satisfação pessoal, a construção da 

individualidade, estão diretamente conectadas com a realização profissional, pelo trabalho.  O 

trabalho permite ao indivíduo que se reconheça, e encontre sua identidade ao ver seu sucesso 

estampado em sua trajetória, em sua dedicação e nas barreiras que superou profissionalmente.  

Existe uma tensão, há que estar sempre consciente da imagem que se busca projetar 

dentro e fora da empresa, até mesmo para sobreviver como gestor. Necessidade de 

sobrevivência em uma perspectiva evolucionária, que cria para si mecanismos (Face / 

Persona) que auxiliam a perpetuidade.   A imagem projetada, assim como a autoimagem, está 

significativamente vinculada ao título do cargo e à relevância da empresa onde o indivíduo 

exerce o seu trabalho.  
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As relações são impactadas e permeadas pelos títulos profissionais e pela persona 

profissional. As pessoas mudam a maneira de tratar um gestor, dependendo de seu cargo, da 

relevância de sua empresa e de seu grau de poder.  O cargo, o dinheiro oriundo do trabalho, o 

status profissional, alimentam o círculo de relacionamentos.  

O título do cargo e a renda vão para dentro de casa, e são valorizados ou 

desvalorizados pela família, onde o pai é o provedor da sobrevivência, ou possivelmente se 

sentirá como um fracassado. A economia pessoal, uma área da vida importante e valorizada, 

expressa nas finanças equilibradas ou desequilibradas, que possuem um vínculo significativo 

com o trabalho e são oriundas da ausência ou presença do trabalho, impactando as relações 

sociais, a vida familiar, o equilíbrio emocional, a saúde, a autoestima e a possibilidade de 

realizar os sonhos. 

A saúde física e mental também está vinculada ao trabalho, por sua falta ou por seu 

excesso. O desenvolvimento intelectual vem dos desafios que o trabalho oferece. O 

desenvolvimento emocional pode vir do significado que o trabalho traz,  pelo elo que permite 

estabelecer com a sociedade, ao dar o conforto de se sentir fazendo parte ativa dessa 

sociedade.  

Vimos que as motivações dos indivíduos impactam as atitudes e as escolhas, se 

modelam e se reforçam na interação intersubjetiva das relações humanas, em determinados 

grupos sociais. Esses grupos atribuem poder a objetos específicos, que se tornam símbolos de 

poder e passam a ser referências importantes nas tomadas de decisões na vida do indivíduo.  

Os valores sociais relativos ao valor básico poder, oriundos do trabalho, refletem a 

centralidade do trabalho sobre as demais áreas da vida. Constatamos a centralidade do 

trabalho não somente pela importância atribuída objetivamente pelos gestores, 

mas também pelo fato de que as entrevistas evidenciaram que, ao se referirem às diferentes 

áreas da vida, sempre está subjacente a questão da importância do trabalho. Os gestores 

satisfazem a sua necessidade de poder não apenas na área da vida trabalho, mas também 

mediante valores sociais que são oriundos do trabalho e estão presentes em outras áreas da 

vida, além do trabalho. 
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No caso do gestor, não somente os valores sociais originados no trabalho invadem as 

demais áreas da vida. A relevância atribuída ao valor poder às vezes exacerba-se, devido ao 

fato de que a função da gestão é, por si só, uma função relacionada ao exercício de poder.  

O Trabalho é paradoxal, pode ser o viabilizador financeiro dos sonhos e do bem-estar 

da família, ou o trabalho desequilibrado, em excesso, pode ser um malefício para a vida 

familiar. O trabalho edifica e garante o sustento. Permite realização e construção da 

sociedade, entre outros muitos atributos positivos descritos anteriormente.  O dinheiro, os 

bens, o status, os símbolos de poder oriundos do trabalho, a autoimagem e a imagem pública 

construída podem se tornar o centro da vida do gestor, que passa a atuar intensamente com a 

meta de sustentar e preservar essa imagem. Se o gestor coloca sua energia, sua força e sua 

esperança unicamente em seu trabalho, poderá incorrer em um desequilíbrio, com 

consequências para sua saúde e bem estar emocional.	

 Ao dedicar os anos de sua vida produtiva, desde pequeno, entre se preparar para 

o trabalho e trabalhar, o ser humano pode se condicionar a ver a ênfase de sua vida girar em 

torno ao trabalho. E se este trabalho se tornar a única fonte de significado de vida, origem de 

tensões e ansiedades, especialmente as relacionadas às preocupações com o futuro 

material, ele se torna consumidor de energia psíquica, formando a identidade do ser humano 

e a persona. 

A vida se manifesta e se desenvolve em muitas áreas. O equilíbrio da energia alocada 

em cada uma dessas áreas pode resultar em uma vida saudável, emocional, física 

e intelectualmente. O significado da vida pode ser rico, amplo, espiritual, filosófico, afetivo, 

emocional, intelectual, diverso e cultural. Se o significado da vida vier somente do trabalho e 

do poder que ele oferece, ele possivelmente será um significado limitado. 

 Todos, um dia, vamos deixar de trabalhar. Pela morte, pela demissão, pela 

aposentadoria ou mesmo por opção. Se pensarmos que a aposentadoria é o fim do trabalho, e 

o trabalho é o sentido da vida, podemos conceber a aposentadoria como o fim da vida, ou o 

começo de uma vida sem sentido. 

 Podemos nos dedicar de modo saudável e equilibrado ao trabalho. Podemos buscar um 

trabalho construtivo e produtivo, mas o centro e o sentido da vida não deveriam ser o 

trabalho.  



136 

 

Repensar a centralidade do trabalho, viver o tempo presente de forma mais 

equilibrada, preparar para a aposentadoria, e não permitir que o trabalho seja tão central, 

parece ser uma recomendação que devemos fazer aos gestores que vêm se dedicando de 

forma expressiva às suas carreiras. Seja porque um dia podem vir a ser demitidos, seja porque 

um dia seus filhos irão crescer, e o tempo propício para compartilhar a infância poderá ter 

passado. 

As empresas, pensando na vida integral dos seres humanos que se dedicam a elas, 

devem pensar em ações que levem ao equilíbrio entre as diferentes áreas da vida. As áreas de 

Recursos Humanos necessitam repensar suas atividades, refletindo a primordialidade do 

equilíbrio entre vida pessoal e trabalho, entre família e trabalho, de uma forma que se 

estabeleça e se estimule um processo criativo e equilibrado durante a vida profissional,  e que 

também permita a preparação para o momento da aposentadoria. Não exclusivamente para os 

gestores, mas para todos os funcionários. 

Preparar para a aposentadoria parece ser, por si só, um fato substancioso para que 

o gestor repense o significado do trabalho na sua própria vida.  

Sejam quais forem os muitos motivos, é fundamental que o gestor elabore essa 

situação, reflita sobre a sua vida e busque o equilíbrio, encontrando seus valores pessoais, 

além das questões de sobrevivência, e muito além dos condicionamentos.  

Segundo Weber (1920), na ética social da cultura capitalista, o trabalho é um dever, 

uma obrigação que todo indivíduo deve sentir, no qual nos inserimos e nos encontramos desde 

que nascemos, como se estivéssemos a cumprir um script, um papel social pré-determinado.  

Mas o individuo pode decidir, pode se comportar e pode escolher seus caminhos, em 

base a seus valores pessoais. Em linha com Rohan (2000), que defende que valores pessoais 

são construtos incluídos numa proposta para o processo pelo qual as prioridades de valores 

causam decisões atitudinais e de comportamento e não são apenas para a sobrevivência. 

Numa proposta onde a relação entre valores e comportamento é mais ampla e inclui valores 

sociais, visão de mundo e ideologia.  

Jung (1981) traz o conceito da Individuação que, entre outros significados, inclui a 

perspectiva de que, na segunda metade da vida, o indivíduo deve passar pela Metanoia, uma 
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mudança de rota, rumo ao autoconhecimento, uma busca de um caminho interno de 

conscientização de si, ou a possibilidade de recomeçar, de travar uma luta que rompa com o 

condicionamento, como este que apresenta Weber, de partícipe de uma engrenagem 

social, plena de expectativas sociais e scripts que deveria seguir. A Individuação traz a 

liberdade. Para que o gestor experimente essa liberdade, é essencial que esteja disponível, que 

esteja consciente de seu condicionamento. Essa consciência não é simples, fácil ou usual. Ao 

contrário, é indispensável uma decisão profunda, que seja capaz de romper com as 

pressões pessoais, relacionadas a seus complexos, assim como as pressões familiares, sociais 

e culturais. 

Limitações desta investigação: nosso texto explorou muitos aspectos sobre os gestores 

homens. Todos eles homens brancos, pertencentes a uma classe social dominante, na cidade 

de São Paulo. Nossas sociedades têm grandes desafios de valorização e inclusão das 

diferenças, sejam étnicas, etárias, de gênero, de origem regional, de biótipo, entre 

outras. Vemos que o poder está no homem branco, elegante e alto, pesquisas e estatísticas 

públicas evidenciam tal fato (PINHEIRO, 2008). Nossas análises foram baseadas somente em 

um grupo étnico, de uma mesma cultura nacional, de uma mesma classe social, de uma 

mesma cidade do Brasil, fatos que resultam em limitações para as conclusões.   

Sugestões de pesquisas futuras:  considerando a complexidade cultural como um 

reflexo da complexidade biológica, concordamos que o homem é biologicamente cultural 

(BUSSAB e RIBEIRO, 1998). Investigações sobre os símbolos de poder e a centralidade do 

trabalho, entrelaçando às questões de gênero, raça, etnia, regionalidade e biótipo poderiam 

aprofundar e ampliar o tema, de forma a buscar compreender como esses fatores podem ter 

significados e perspectivas diferentes a distintos grupos. 

Alguns de nossos entrevistados mencionaram, espontaneamente, a visão das mulheres 

sobre as questões que lhes foram formuladas. Investigações que busquem o significado do 

trabalho, a visão da centralidade do trabalho e dos símbolos de poder para gestoras mulheres 

seriam formas de colocar a temática sob uma perspectiva mais abrangente, incluindo as 

diferentes visões ligadas ao gênero. 

Diferentes regiões do Brasil possuem perspectivas em relação ao trabalho que podem 

ser significativamente diversas daquelas observadas na cidade de São Paulo. Reproduzir uma 
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pesquisa similar, entrevistando gestores de outras regiões do Brasil, também poderia trazer 

perspectivas diferentes e complementares às nossas conclusões. 

Da mesma maneira, culturas diferentes, oriundas de nacionalidades diferentes, 

possuem perspectivas distintas em relação ao trabalho e, portanto, poderiam ser campos 

interessantes de investigação sobre símbolos do poder, centralidade do trabalho e áreas da 

vida. 
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APÊNDICE A - DADOS SOBRE OS 30 ENTREVISTADOS – 1ª FASE 

 

 
 

Code idade
Ramo de atividade da 

empresa Cargo Número de reportes
Níveis entre você 

CEO

E1 50 Serviços / Call center Diretor de RH 6 1

E2 53 Varejo Alimentar CEO 6 -

E3 53 Agroindustrial Imobiliária Conselheiro / Herdeiro 1 1

E4 49 Corretora de Seguros CFO 5 0

E5 53 Varejo não-alimentar COO 7 0

E6 43 Agência de Publicidade Diretor de Atendimento / Sócio 7 0

E7 29 Indústria Petroquímica
Gerente de Planejamento 

Financeiro 4 3

E8 51 Educação Privada Diretor Geral 8 0

E9 45 Industria Alimentícia Diretor de Vendas 9 0

E10 42 Consultoria Diretor 4 0

E11 44 Rede Atacadista VP/COO 3 0

E12 50 Banco Multiplo Diretor Executivo 1 2

E13 39
Industria de Bens de 

consumo Divisional General Manager 4 1

E14 39 Varejo Diretor de Comunicações 6 1

E15 41 Rede de Varejo Alimentar VP Comercial 5 1

E16 41
Industria de Cuidados com 

a Saúde Diretor Financeiro Latam 7 2

E17 50 Rede de Supermercados VP Operações 6 1

E18 49
Gestão de Recursos 

Financeiros Sócio / Administrador 3 0

E19 60 Provedora de Tecnologia VP Latam 7 2

E20 53
Consultoria de 

Planejamento e Tecnologia Sócio / Proprietário 25 0

E21 35 Serviços Jurídcos Advogado / Sócio 3 0

E22 44
Consultoria na área de 

Saúde Sócio 10 0

E23 30 Banco Multiplo Gerente de Negócios 1 4

E24 46
Consultoria de 

Recrutamento de Sócio / executivo 3 0

E25 65
Industria e serviços de 

Tecnologia de Informação VP Comercial 8 0

E26 40 Banco Público Gerente Geral de Agência 7 5

E27 54
Varejo de Materiais de 

Construção CEO 8 0

E28 53 Tecnologia / Data Center Diretor de RH 18 1

E29 47 Setor Agrícola
Conselheiro de Administração / 

acionista 0 0

E30 38
Consultoria de Gestão 
Estrégica e Marketing Sócio / Proprieteario 7 0

Dados sobre os 30 Entrevistados - 1a Fase

Dezembro de 2014



151 

APÊNDICE B - INCIDÊNCIA DE SÍMBOLOS IDENTIFICADOS  

NAS ENTREVISTAS – 1ª FASE 
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APÊNDICE C - 5 GRUPOS DE CATEGORIAS DE SÍMBOLOS DE PODER– 1ª FASE 

 
5 Grupos de Categorias de Símbolos de Poder – 1a Fase 
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APÊNDICE D - SÍMBOLOS DE PODER CLASSIFICADOS ENTRE CONCRETOS  

E ABSTRATOS – 1ª FASE 
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APÊNDICE E - SÍMBOLOS DO PODER CLASSIFICADOS ENTRE 

POSSE/OSTENTAÇÃO E  CARACTERÍSTICAS PESSOAIS – 1ª FASE 

 
 



156 

APÊNDICE F - DADOS SOBRE OS 08 ENTREVISTADOS – 2ª FASE 
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APÊNDICE G - ROTEIRO DE ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE – 2ª FASE 

 

Roteiro de entrevistas em profundidade – 2a Fase 

 

Compreender como os valores sociais com significado compartilhado relativo a poder 

estão presentes nas diferentes áreas da vida e refletem a centralidade do trabalho? 

Compreender como os gestores satisfazem as suas necessidades de poder, mediante valores 

sociais relativos a poder oriundos do exercício do trabalho, e como esses valores estão 

presentes nas diferentes áreas da vida e refletem a centralidade do trabalho na vida dos 

gestores. 

 
Objetivos específicos:	

a)   compreender o papel e a importância do trabalho para os gestores; 

b)  identificar quais são os símbolos de poder para os gestores; 

c)  identificar os valores sociais relativos a poder; 

d)  compreender como os valores sociais relativos a poder estão presentes nas diferentes 

áreas da vida e refletem a centralidade do trabalho. 

 

Perguntas semi-estruturadas: 

1. Conte um pouco sobre sua trajetória profissional. 

2. Em que momento da sua vida você passou a ser gestor?  

3. Quais são os símbolos de poder para os gestores homens;  

4. Quais desses símbolos você percebe serem mais representativos do gestor homem? 

5. Qual a importância desses símbolos para o gestor homem?  

6. Poderia dar alguns exemplos de situações que você já viveu ou observou a importância 

desses símbolos para o gestor homem? 

7. Você mencionou os símbolos X, Y, Z. ( citar os mais representativos) Poderia me dizer 

em que áreas da vida esses símbolos se refletem? Poderia dar alguns exemplos? 

8. Qual a importância desses símbolos para essas áreas da vida? 

9. E como refletem a centralidade do trabalho na vida do gestor homem. 

10. Qual é o papel e a importância do trabalho para você? 

11. Quais os símbolos de poder que melhor representam você enquanto gestor? 

12. Ou quais são os símbolos de poder mais importantes para você na sua gestão? 

13. Você gostaria de acrescentar algo? 
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APÊNDICE H - TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS EM PROFUNDIDADE  

– 2ª FASE 

 
Transcrição das Entrevistas em profundidade – 2a Fase 

 
 
Entrevista 01 – 2a Fase 
23.03.2016 
 
Características do respondente:  
Idade: 30 
Escolaridade: Mestrado 
 
Dados da Empresa: 

• Tipo de capital: Fechado 
• Porte: Médio 
• Segmento: Serviços, Treinamento e Consultoria 

Tempo na empresa: 3 anos 
Cargo: Gerente Senior 
Tempo em cargo de liderança: 2 anos 
 
1. Conte um pouco sobre sua trajetória profissional. 

Ela começou bem cedo, bem jovem, era uma indústria metalúrgica, e comecei a fazer 
engenharia de produção, fiquei nessa indústria dos 16 aos 17, uns 2 anos e meio, e aí eu 
senti o seguinte sobre engenharia, tudo aquilo que os professores falavam que era 
perfumaria, era o que eu mais gostava, os professores falavam que gestão de pessoas era 
perfumaria, ou sobre a economia, porque para o engenheiro, o negocio é desenhar, é criar 
projetos concretos, e no 3o ano eu falei que não  era isso que eu queria, eu vou migrar, aí 
eu saí do curso e fui fazer administração, e fui para outra empresa, a Y, na área de 
qualidade, mas quando eu mudei de curso, mudei de área, e fiz um job rotation, fui para a 
área técnica e depois fui para a área comercial, e isso tinha mais sentido pois tinha contato 
com gente e entendia mais do negócio. 

2. Então naquele momento você já sentia um prazer em lidar com gestão de gente? 

Sim, eu acho que a migração para administração foi justamente por isso, eu queria me 
relacionar com as pessoas, fiquei 2 anos naquela empresa e depois surgiu a oportunidade 
de trabalhar no banco X.  

Eu era muito novo, era da área comercial, mas era um trabalho rotineiro, operacional, e me 
incomodava, me incomodava ter que usar gravata, todo mundo com a mesma roupa, e esse 
banco tinha 4 tipos de crachá, o crachá azul para escriturários, o vermelho para analistas, 
gerentes, o amarelo era para a pessoa que tinha um cargo de gestão superior, e o verde 
para os maiorais, diretores e VPs, com cargos estratégicos. Além disso você tinha 
estacionamento separado, e era engraçado. Meu crachá era azul, o pior de todos, e você 
entrava no elevador e era muito engraçado, se tinha uma pessoa de crachá verde, os 
demais se sentiam intimidados, e os de crachá verde o ostentavam. Em outras empresas as 
pessoas nem usam o crachá, mas no banco os de verde faziam questão de usar, pois 
demonstrava quanto ele tinha poder.  

Depois disso fui para a empresa C, de entretenimento e foi muito bacana, pois estava na 
área de trademarketing, a empresa C era o contrário do banco X, você tinha um time muito 
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jovem, um presidente muito jovem, a gente trabalhava junto, no mesmo lugar, e foi 
diferente, foi bacana, e o mais relevante foi o contato que eu tinha com os gerentes 
operacionais, é uma empresa desafiadora, pois tinha uma remuneração fixa baixa, mas 
uma variável muito agressiva, com campanhas com metas interessantes. Meu papel era 
desenvolver fornecedores de alimentos, para nossas lanchonetes, então era interessante o 
relacionamento com os fornecedores, e minha área era responsável por 70% da receita. 
Depois disso fui para a empresa Z, do setor farmacêutico, onde trabalhei na área de 
planejamento de  supply chain. Depois entre para a varejista L, onde entrei também na 
área de supply chain. Trabalhar lá por quase dois anos foi muito relevante, pela 
responsabilidade que eu tinha, de compras e de gestão de abastecimento, e aquilo era 
muito desafiador. O que me incomodava era ter chefes que sabiam menos que eu.  

Depois disso eu quis tomar outro rumo, um caminho mais intelectual, que tivesse 
relacionado a consultoria e planejamento. E aí surgiu a oportunidade para a empresa M 
(onde está hoje) e aí eu me encontrei. E hoje estou muito contente, há quase 3 anos, na 
área de administração e negócios. 

3. Você mencionou o crachá, que é um exemplo muito tangível de símbolos de poder. 
Pensando em outros exemplos de símbolos de poder, descreva para mim quais são os 
símbolos de poder para os gestores homens;  

Eu acho que todas as empresas que passei, A, B ou C, os executivos sempre ganham 
carros da empresa e isso é um símbolo de poder. A frota de carro da empresa é do carro Z 
para diretores, então o cara que tem um carro Z provavelmente é um diretor e isso é visto 
como um símbolo de poder.  

Outro símbolo de poder é a casa onde você mora. A pessoa valoriza muito a questão do 
tamanho da casa, os colegas que tem uma casa muito grande, com muito espaço, bem 
localizada, num bairro nobre, isso é sem dúvida um símbolo de poder. 

Mas se pensarmos em símbolos internos da empresa, a localização da sala, ou o tamanho 
do espaço do gestor, ter uma sala na esquina do escritório, com vista. Ficar próximo dos 
cargos mais poderosos. Perto da sala do chefe, no andar mais alto, isso é um símbolo de 
poder. Mas pensando em igrejas, se pensamos na Igreja Católica, olha lá o padre, na parte 
elevada do altar, numa poltrona mais alta, parece um trono, lá em cima, ou se fazemos 
outro paralelo, com a Igreja Batista, os pastores moravam dentro do terreno da Igreja, e a 
casa do pastor, ou o gabinete do pastor, sempre estava na parte mais alta do terreno ou do 
edifício. O andar, quanto mais alto, mais poderoso. Na empresa J, quando recebíamos 
visitas de artistas, ele iam direto para o ultimo andar, onde ficavam as salas dos diretores e 
do presidente. Isso é um símbolo de poder. 

4. Quais desses símbolos você percebe serem mais representativos do gestor 
homem? 

Outro símbolo que não falei, no banco, o tipo de terno que o cara usa. Quando você é 
escriturário, você vai na Garbo da vida e fica com aquele terno que fica esquisito. Um 
diretor não , parece um artista, a questão da roupa também é muito relevante. Terno 
feito sob medida, ou um Armani, um Dior, um sapato mais bonito, ou abotoadura, com 
certeza, dependendo da geração é um símbolo de poder. 

Voltando a sua pergunta, eu acho que roupa e carro são os mais representativos, pois a 
casa ele não consegue mostrar ou ostentar, a roupa e o carro ele ostenta. Se você 
pensar nas redes sociais, as pessoas colocam outros símbolos de poder, visitam o 
restaurante X, ou Y, isso é um símbolo de poder e o cara publica onde está almoçando.  
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5. Então na sua opinião, o símbolo é mais representativo na medida que puder 
ostentar? 

Sim. 

6. Qual a importância desses símbolos para o gestor homem?  

Acho que vivemos hoje numa sociedade muito fundamentada na estética. O parecer é 
mais importante do que o ser.  

Outro dia um colega, diretor de uma empresa, contou que foi para uma reunião em 
outra empresa, e não  foi bem tratado, ele foi tratado com indiferença pelos outros 
participantes da reunião. Depois ele falou que saiu da reunião, olhou para o 
estacionamento, e só viu carros médios, carros populares, e o carro dele era o melhor 
dos carros estacionados, olha que coisa louca, ele se sentiu menosprezado por ter sido 
preterido por pessoas que tinham carros inferiores ao dele, que coisa louca, e olha a 
representatividade do bem material para ele.  

Quando a gente olha para o nosso país, o sucesso está muito atrelado. Na Europa, o 
cara decide ter um bar, gosta de ser dono de um bar,  e está feliz, enquanto que aqui, o 
cara entra na faculdade, num curso, pensando não  em ser feliz, mas em quanto 
dinheiro ele vai conseguir ganhar naquela profissão. O fim último da educação não  é 
o dinheiro, mas é você olhar o mundo criticamente e conseguir elaborar suas ideias.  

A questão estética, para os executivos, para os homens, é muito importante, e isso traz 
outras consequências. O jovem pega o Camaro do pai emprestado, vai para a balada, e 
por causa do carro ele consegue pegar a melhor mulher. O poder dele de atrair o sexo 
oposto está relacionado ao carro que ele usa.  

7. Poderia dar outros exemplos de situações que você já viveu ou observou a 
importância desses símbolos para o gestor homem? 

A gente acompanhou também um colega que tinha um cargo médio, e depois virou 
diretor, e em menos de três meses depois de ser promovido, ele mudou para uma casa 
maior, alugada, ele pagava um financiamento de uma casa mas mudou para outra 
maior, pagando aluguel, num lugar melhor. Ele trocou de carro, tinha um carro médio 
e comprou uma pick-up X. O cara tem três filhos. Em 6 meses de diretor ele foi 
mandado embora. É triste pensar que depois eu ví uma postagem dele vendendo o 
iphone no Facebook. Para o cara vender o Iphone no Facebook era porque estava 
muito mal financeiramente. Deu um passo maior que a perna. Olha a importância que 
ele deu para Casa e para Carro, antes de que tivesse se estabilizado financeiramente, 
com três filhos, com uma esposa que não  trabalha, e a primeira coisa que faz quando 
passa a ganhar um pouco mais é mudar para uma casa alugada maior e trocar de carro, 
e depois teve que vender a casa financiada a preço de banana. 

Rousseau fala que o importante não  é ser feliz, mas ser considerado feliz. Se 
pensamos nestes símbolos, parece que o cara está mais preocupado em ser considerado 
feliz pela sociedade, em ser genuinamente feliz. 

8. Você mencionou os símbolos X, Y, Z. ( citar os mais representativos) Poderia me 
dizer em que áreas da vida esses símbolos se refletem? Poderia dar alguns 
exemplos? 

Pensando na vida integralmente, eu acho que eles se refletem em tudo, a gente ainda 
frequenta uma Igreja Batista lá no Morumbi. É um lugar onde esses símbolos não  
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deveriam representar nada, mas são sim importantes, se eu te chamo lá na frente, você 
não vai ser o Marcos, mas o Marcos, executivo da empresa P. A fulana será a 
executiva da empresa U. Então o cargo que você ocupa, acaba tempo muito impacto 
em qualquer área da vida.  

Se a gente pensar, quando você não  conhece alguém, uma das primeiras perguntas 
que você faz é onde você trabalha, e o que você faz lá onde você trabalha. Eu trabalho 
em tal lugar, toda generalização é burra, mas a maioria das pessoas vai perguntar onde 
você trabalha e o que você faz. E aquilo já te posiciona, ou seja, “me trate 
decentemente porque eu não  sou qualquer um”. 

9. Então quando perguntamos qual a importância desses símbolos para essas áreas 
da vida, isso está relacionado à identidade? 

Sim, tanto que o cara se apresenta como eu sou o João da empresa U, a empresa e o 
cargo como que legitimam quem você é. 

10. E como refletem a centralidade do trabalho na vida do gestor homem. 

Sem dúvida, ainda mais pensando na sociedade que temos, na qual o homem tem que 
ser o provedor, e o cargo que você tem está muito ligado com essa provisão, e quando 
o homem não  provê, ele se sente inferiorizado, quando olhamos o fulano que deixou a 
carreira para cuidar dos filhos, ele é visto como um perdedor, mas porque? Se ele 
resolveu cuidar dos filhos, para que a mulher pudesse seguir sua carreira de executiva, 
qual o problema disso? Mas vivemos numa sociedade muito machista onde o homem 
tem que ganhar mais que a mulher, ele tem que prover dinheiro para casa. Ficar em 
casa cuidando dos filhos é considerado um derrotado, poxa vida, ele não  teve 
competência e a mulher é quem tem que prover. 

11. E o inverso não  é verdadeiro? 

Não, se olharmos em nossos papeis sociais, a mulher parar de trabalhar é mais 
aceitável, talvez hoje seja menos aceitável, mas não  sei se a mulher que fica em casa 
se sente mal, no nosso contexto, temos algumas colegas que não  tem nenhum 
problema em ficar em casa, e passar a tarde fazendo unha ou na academia, a pretexto 
de abrir mão da carreira para cuidar dos filhos, mas quem cuida dos filhos é a babá. 

Se você está falando de uma mulher mais politizada, que tem um senso crítico maior, é 
possível que ela se sinta mal, uma inútil, mas se você está falando de uma mulher que 
pense mais superficialmente, vai ser a melhor vida que ela tiver se ela ficar em casa 
sem fazer nada. Vai depender do grau de politização, mas para o homem isso já não  é 
aceitável. O Trabalho é portanto, sem dúvida alguma, mais central para o homem que 
para a mulher. 

12. Qual é o papel e a importância do trabalho para você? 

O trabalho para mim é muito importante, você tem que se reconhecer naquilo que você 
faz, que você produz, algumas pessoas vão falar que o trabalho é parte da vida delas. 
A minha esposa vai te afirmar que o trabalho dela é uma parte da vida dela, e faz um 
trabalho, é realizada, mas não  depende do trabalho para se realizar. Eu não , eu posso 
te dizer que hoje eu amo aquilo que faço por que no trabalho que você faz, você 
precisa se reconhecer, e digo mais, não  sou socialista nem marxista, mas Marx dizia 
que se você não  se reconhece naquilo que faz, você se torna um alienado, então sair 
de casa de manha, ir trabalhar, e não  me ver na minha obra, naquilo que eu exerço, eu 
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diria que sou um fracassado, ou seja, o trabalho é sem dúvida alguma altamente 
importante para mim. 

13. Quais os símbolos de poder que melhor representam você enquanto gestor? 

Eu acho que o símbolo de poder que mais me impacta, é o que eu busco, viagem para 
mim é um símbolo de poder, é muito interessante quando você consegue trazer para 
seus liderados sao as experiências de vida que você teve.  

O Diploma também me importa muito. As pessoas que eu me dou o trabalho de 
escutar, são aquelas que tem uma boa formação, não  estou dizendo que uma pessoa 
sem uma boa formação não  possa ser um intelectual, mas a formação acadêmica é 
muito importante, o nome e a tradição da universidade, por exemplo, uma pessoa que 
tudo que escreve eu leio é o Mario Sergio Cortela, ele foi considerado pelo Paulo 
Freire um dos caras mais inteligentes do Brasil, a trajetória dele é PUC do começo ao 
fim, se professor titular da cadeira de Filosofia da PUC, para mim isso é um símbolo 
de poder, e ele tem legitimidade para dar conselhos, dar palestras, e ser quem ele é. 
Para mim, os meus símbolos de poder são mais ligados a temas menos tangíveis, mas 
que não deixam de demonstrar poder. E muitas vezes você pode oprimir pessoas com 
esses símbolos de poder, “ah, eu me formei na FGV e você se formou na Uninove”, 
“Eu conheço o mundo todo e você só foi até a Praia Grande” eu acho que mesmo não  
sendo tangíveis e sendo símbolos mais nobres, eles também servem para oprimir e 
impor poder diante do outro. 

14. Você gostaria de acrescentar algo?  

Gostei da experiência, mas é um negócio muito tenso, e você tem que se despir um pouco, 
ainda mais você que é psicólogo, é tenso fazer entrevista com você. 
Hahahahahahahahahaha, é isso. 
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Entrevista 02 – 2a Fase 
28.03.2016 
 
Características do respondente:  
Idade: 48 
Escolaridade: superior 
 
Dados da Empresa: 

• Tipo de capital: Fechado 
• Porte: Médio 
• Segmento: Cosméticos / Venda Direta 

Tempo na empresa: 4 anos 
Cargo: C.E.O. 
Tempo em cargo de liderança: 25 anos 
 
1. Conte um pouco sobre sua trajetória profissional. 

 Comecei na Y (Grande empresa de eletrodomésticos) na área de vendas, depois dali fui 
para a área de Marketing, ainda em Joinville. Daí vim para SP, como gerente de vendas Jr, 
pleno e sênior, 4 anos na Y. Depois fui para uma empresa Textil familiar, local aqui em 
SP,  eu era Gerente Nacional de vendas e depois diretor comercial. Desenvolvemos uma 
linha de licenciados da Disney com muito sucesso e a Disney chamou para fazer um 
trabalho bem pulverizado de cosméticos licenciados para o pequeno varejo, no começo um 
perfuminho, mas dalí saiu uma linha completa de personal care infantil, xampu, 
hidratante, sabonete, etc, para américa latina, e foi uma grande experiência. Daí eu fui para 
a X (Grande empresa de Cosméticos – Venda Direta), dei um retrocesso de cargo, mas 
para uma empresa muito maior, um passo atrás, me tornei gerente comercial em SP, daí eu 
fui para o Chile, como gerente comercial do país. Dalí fui para o México como Diretor 
comercial, dali fui para a França como líder de unidade de negocio, voltei para o Brasil 
como líder de desenvolvimento de negocio da linha de hidratantes, que hoje está na L 
(grande rede de Drogarias) e dali eu vim para a M (Empresa Média de Cosméticos – 
Venda Direta) como Diretor Comercial ha 4 anos e hoje como CEO. 

2. Então desde seu 1o emprego na Y você já era gestor? 

 Eu era coordenador com alguns analistas embaixo, mas era sim, ou seja desde 1991 
sou gestor 

3. Na sua opinião quais são os símbolos de poder para o gestor homem? 

 Materiais, palpáveis, tem alguns, um carro da empresa, se for um carro imponente, é 
um símbolo de poder, sala privada, o traje, na sua utilização, um terno, uma coisa mais 
social, mais séria, é um símbolo de poder, a marca, um cartão de visita bonito, com a 
descrição do seu cargo, é um símbolo de poder, mas as relevâncias dos comitês que o 
profissional participa, e a humildade, o poderoso ele quer que as pessoas entendam 
suas ordens sem precisar dar uma ordem, a sutileza do poder, hoje os feras mesmo são 
quietos, comedidos, equilibrados, hoje em dia, sem o conhecimento não  ha poder 
algum, mas a postura equilibrada, o bom senso na tomada de decisão, o escutar as 
pessoas, faz desses executivos líderes elaborados, com Inteligência Emocional, quem 
precisa falar mais alto para se impor não  é o poderoso, mas sim, aquele que detém o 
conhecimento, faz sugestões sutilmente, sabe exatamente o que quer, o que é 
necessário, provoca a discussão para que os subordinados tenham a discussão e tragam 
a resposta que ele já esperava. Ele poderia ser mais diretivo, e dizer tragam o amarelo, 
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mas não, ele de forma inteligente e moderada, escutando, faz com que o grupo traga o 
amarelo. 

4. Ou seja, exercer o poder sem ter que impor o poder seria um símbolo de poder? 

 Total, na minha visão uma sapiência única, conduz, escuta, tem confiança na tomada 
de decisão, e saber que os outros também podem agregar, eu tinha um antigo gestor 
que dizia que o melhor é a construção da decisão no processo dialético de Tese, 
Antítese e Síntese, é bastante isso, mas já direcionado para que o grupo construa dessa 
forma, sem impor, fazer as interferências necessárias, e saber extrair o melhor de seu 
time, os indivíduos sozinhos, talentos individuais não  ganham o jogo, o que ganha é a 
formação de equipe, todos juntos, se conhecendo, a força que se extrai do time, o 
coletivo supera o individual e o bom líder sabe extrair isso. 

5. Quais desses símbolos você percebe serem mais representativos do gestor 
homem? 

 A sala, é quase que um espaço privativo, que dá status, minha esposa tem uma 
promoção em vista, e ela surpreendentemente me disse que mais importante que 
qualquer aumento de salario, ela vai ter uma sala privativa, com janela para a rua, e vai 
ter uma vaga exclusiva para ela estacionar no estacionamento reservado aos 
executivos.  Ela é uma mulher, uma executiva de bom nível, e acho que para o homem 
é igual, a sala é importante, mas para mim ter o carro é mais importante que ter a vaga 
exclusiva, honestamente, saber que tem um beneficio extra de ter um carro da empresa 
é mais importante. E a forma de liderar, ver o equilíbrio, a sensatez, a forma como 
conduz, isso faz com que o grupo cresça.  

6. Qual a importância desses símbolos para o gestor homem?  

 Muito, eu tenho um cunhado que trabalha em uma multinacional, ter uma secretaria 
exclusiva em vez de ter que compartilhar. Ele também tem o carro e se fosse um posto 
mais alto, seria blindado, tudo isso é bastante valorizado, a remuneração fixa é muito 
equivalente. A ajuda para estudar, um MBA, um simpósio relevante, tudo isso 
demonstra status, numa massa elegível ser eleito para um MBA ou para uma 
expatriação, a expatriação é um símbolo de poder, quando volta depois, seguramente 
por traz disso tem um grau de importância relevante, stock option, tudo isso tem 
importância. 

7. Poderia dar outros exemplos de situações que você já viveu ou observou a 
importância desses símbolos para o gestor homem? 

 Quando eu mudei na X, ela tem grupos salariais de gerentes de 16 ao 21, e cada grupo 
salarial tem benéficos diferentes, de valor do veiculo a 14o salario, ao multiplicador do 
Bônus, durante a carreira, cada degrau que eu subia, eu valorizava e comemorava 
todos, desde o valor do automóvel, tudo isso era por mim muito valorizado e 
comemorado, menos hoje, hoje é menos relevante, mais relevante hoje é entrar numa 
reunião, num comitê, dar uma opinião que seja valorizada, e ter uma resposta 
articulada que o grupo aproveita, hoje para mim é mais importante estar empoderado 
do que ter um carro blindado, claro que ter a remuneração é fantástico, mas ter a 
minha opinião respeitada e valorizada é um símbolo de poder violento, ter 
desenvolvido e realizado um projeto e ser visto como alguém que entrega, que realiza, 
que concretiza objetivos, porque acredita, peita e faz, ser visto como alguém que 



165 

realiza. O poder de influencia aumenta com a carreira e você acaba valorizando mais 
isso. 

8. Você mencionou os símbolos X, Y, Z. ( citar os mais representativos) Poderia me 
dizer em que áreas da vida esses símbolos se refletem? Poderia dar alguns 
exemplos? 

 No meu ambiente familiar, influencia muito pouco, o que eu exercito é a construção da 
resposta coletiva, mas no aspecto social com amigos e outros familiares, é 
impressionante como eles nos enxergam com o poder, “pô, você agora é presidente”, 
recebi e-mails e ligações até de quem eu não  conhecia, de amigos e de familiares, 
quem está fora vê a promoção a presidente como empoderamento, sem ter que falar 
nada, é um exemplo claro de como o cargo é um símbolo de poder, e isso vai para 
todos os círculos, as pessoas te olham até de outra forma, e ainda dão conselho: 
“mantenha a humildade” nada vai mudar, mas as pessoas implicitamente estão dizendo 
cuidado com o poder, pois ele pode levar a uma prepotência, agora que você tem o 
poder, cuidado com o que você vai fazer com ele, só o título de presidente já 
empodera, a própria interação com as outras pessoas, pode ficar alterada, dentro do 
grupo, quando eu transito, agora você pede e recebe resposta mais rápida, dentro do 
restaurante corporativo mais pessoas levantam e cumprimentam, chega a ser ridículo, 
no fundo no fundo as pessoas é que mudam com a gente, não  é a gente que muda com 
as pessoas, por um titulo do cargo. Dentro do grupo e fora dele, a relação com 
fornecedores, as pessoas te tratam de forma empoderada, não olham meu carro mas 
olham meu titulo, olham e pensam, está com mais poder, com mais dinheiro, com mais 
benefícios, mal sabem o quanto menos a gente dorme e quanto mais stress temos.  

 Muitas pessoas tem a expectativa que o poder vai alterar a sua personalidade, que você 
vai mudar, as vezes você não  muda, mas acaba tomando decisões que impactam, mas 
eu não  vou mudar minha essência, a minha essência individual eu não  vou mudar, 
mas o mais comum e dar o poder e ver o que a pessoa é capaz de fazer, aquela frase, 
quer conhecer uma pessoa dê poder a ela, porque é comum ver as pessoas mudarem 
quando passam e ter mais poder, ela revela quem ela é, isso é intrínseco, mas é uma 
expectativa explicita. Eu dividiria em dois, as pessoas que com o poder revelam quem 
realmente são, e aquelas que pela responsabilidade são obrigadas a tomar decisões 
mais impactantes, pode criar uma conexão, mas a maioria vai naquela de que “agora 
que tem o poder mudou, se acha” qualquer coisinha já acha que é arrogância, cuidar 
disso é importante. Eu não  tenho essa preocupação, eu não vou mudar a minha 
essência, mas ei que as pessoas tem essa visão. 

9. E como refletem a centralidade do trabalho na vida do gestor homem. 

 As pessoas veem em cada movimento o crescimento que você está tendo a avaliam assim, 
cada expatriação, cada promoção, ou movimentos de empoderamento e provocam 
positivamente, e fazem correlações e conexões de que você esta mais poderoso, eu ia a 
cada 2 semanas para a França de classe executiva e as pessoas olhavam isso e admiravam, 
olha, está com poder, e isso em qualquer espaço, no familiar, e principalmente no circulo 
de amizades que acabam enxergando assim, essa reputação que vem junto, tudo isso é 
importante, é o motor que vem junto, é a mola de propulsão, não  pelo empoderamento, 
mas por sentir que estou avançando, saber de onde eu vim, da infância que tive, esse é 
meu reconhecimento, meu currículo, minha carreira, saber tudo que eu conquistei, mas 
esse é meu reconhecimento para mim, e se as pessoas enxergam ou não , não  me importa, 
sou eu comigo mesmo, em minhas orações, em meu choro, é aí que isso vale, os símbolos 
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de poder mostram meu crescimento, enquanto reconhecimento do que eu conquistei, é o 
motor propulsor.  

 Minha mãe sempre falou, se for subir sobe com suas próprias pernas e não  nas costas de 
ninguém, a forma de se empoderar tem que ser natural, transparente, equilibrada, e vem, 
tem vindo, graças a Deus, ta vindo, vou fazer 49 anos e está vindo, mas é meu, é eu me 
olhando no espelho e ver que estou crescendo por minhas próprias pernas,  

 Também perante a família e os amigos, é gostoso receber um carinho espontâneo, um 
parabéns, um sucesso, ele é gostoso, mas ele é ZERO perante meu reconhecimento diante 
do próprio espelho. Se ninguém me der os parabéns pelo novo cargo eu não estou nem aí, 
saber que eu conquistei de forma honesta e equilibrada é o maior reconhecimento.  

10. Qual é o papel e a importância do trabalho para você? 

 Para mim muito, não sei se para todos, tem gente que acaba priorizando outras coisas, 
ou durante a trajetória acaba se frustrando profissionalmente e acaba abandonando a 
meta profissionalmente, a gente acaba vendo muita gente acomodada ou conformada 
com o insucesso, não  sabemos se foi um trauma, se foi algo que ocorreu, ou se não  
tem a força de vontade pra construir uma carreira de sucesso, se naturalmente não  foi 
parte da essência dele, e não  está nem aí, meu pai foi assim, para ele tudo estava bom, 
se precisasse crescer estava bom, se não precisasse também estava bom, não tinha esse 
crescimento ou essa busca de reconhecimento como natural dele, mas para mim não, o 
trabalho não era central na vida dele, nada, para ele chegar em casa e ver a família bem 
era 100% do que ele precisava, o que eu aprendi dele é que para ver a família melhor 
ainda, é poder estar bem no trabalho para poder proporcionar uma melhor condição, eu 
me dediquei mais ao trabalho, mas busco um equilíbrio familiar, para que tudo que eu 
conquistar no trabalho possa ser recompensado para a família.  

 Tem pessoas que tem o trabalho como centro da vida e tem outras pessoas que 
trabalham apenas para poder satisfazer suas necessidades. Tem outros que tem o 
trabalho como central e acabam desbalanceando a relação do equilíbrio entre família e 
trabalho, vive só pelo trabalho e pelo crescimento e quando vê, perdeu o outro lado. 
Outros tem lá seu trabalho, a cervejinha no final do dia, reclama do chefe, não  cresce, 
e entra num circulo negativo no qual a família também não esta bem porque o cara não 
consegue avançar. Seriam os dois extremos. Para mim o sucesso é o equilíbrio. 

11. Sua esposa é executiva de uma multinacional, você acredita que o trabalho para 
ela é mais central ou menos central que para você? 

 Sem dúvida maior que o meu. Ela começou a trabalhar aos 13 anos de idade e aos 16 o 
pai dela disse que não iria ajudar em mais nada, então deve ter gerado um trauma tão 
importante e violento que o trabalho é essencial para ela poder dar estabilidade 
financeira para a família, para ela se auto-realizar, apesar de ser uma excelente esposa 
e uma excelente mãe, mas entre dar uma resposta para o chefe as 19h ou dará tenção 
para a filha que esta fazendo a lição, ela vai pedir para a filha esperar um pouco e vai 
priorizar o chefe. Para ela as minhas expatriações foram traumáticas, dos 3 anos que 
ficamos fora, demorou 1 ano e meio para a ficha cair, e foi importante porque ela 
percebeu a importância dela como mãe, quando voltamos até chegou a cogitar parar de 
trabalhar, mas não  teve jeito, em 3 meses voltou a trabalhar porque o trabalho é uma 
realização para ela e isso falava mais forte. Teve um dilema, mas assim que voltamos 
em julho, em outubro já estava trabalhando na N. 
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12. Quais os símbolos de poder que melhor representam você enquanto gestor? 

 A minha forma de fazer gestão, com meu estilo, com a harmonia de extrair o melhor 
da equipe, ponderando e conduzindo do jeito que eu acho que vai ser a melhor 
decisão. Poder dar uma boa ideia e ser reconhecido por essa ideia, colocar essa ideia 
em pratica e chegar no resultado.  

 Gosto do cargo, a sala é menos relevante, acho que a remuneração agressiva é algo de 
poder, que você faz e que ganha bem pelo que faz isso é poder, pra trazer estabilidade 
para a família e também pelo orgulho próprio de saber que seu trabalho e a sua 
dedicação tem um valor importante o que faz aumentar ainda mais a responsabilidade.  

 Ter a liberdade e a autonomia de tomar a decisão, se tirar a autonomia não  dá.  

13. Você gostaria de acrescentar algo?  

 Eu só acho que para as mulheres muita coisa do que eu falei pode fazer sentido, mas para 
o homem 90% deve estar alinhado com a grande maioria, o homem tem um drive de 
empoderamento, a maioria deve fechar com esses mesmos símbolos, desde a caverna, que 
tinha que sair e conquistar o alimento. 
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Entrevista 03 – 2a Fase 
30.03.2016 
 
Características do respondente:  
Idade: 42 
Escolaridade: pós-graduado 
 
Dados da Empresa: 

• Tipo de capital: Fechado 
• Porte: Grande 
• Segmento: Varejo de Construção 

Tempo na empresa: 6 meses 
Cargo: Diretor Comercial e Marketing 
Tempo em cargo de liderança: 20 anos 
 
1. Conte um pouco sobre sua trajetória profissional. 

 Sou gaúcho de Porto Alegre, me formei em Direito, comecei a trabalhar na Industria, na B 
Alimentos (Industria de óleos e farináceos) e na P (Industria de embutidos e Aves), depois 
fui convidado para trabalhar no Varejo, no outro lado da mesa, a partir de 2000, no  
(Multinacional de Varejo), depois no W (Multinacional de Varejo), na C (multinacional de 
Varejo), e agora na A (Varejo de Materiais de Construção). 

2. Desde quando você se tornou gestor? 

 Fui gerente pela primeira vez em 1996 quando estava na B e fui promovido a gerente 
de Trade Marketing, e tinha 80 pessoas. Hoje eu tenho umas 80 pessoas também, toda 
área comercial, merchandising e Marketing. 

3. Na sua opinião quais são os símbolos de poder para o gestor homem? 

 Desde uma caneta, a roupa, o carro, o cargo, o título, a maneira como é tratado, 
senhor, doutor, de todos, o mais forte para mim é o título do cargo, isso é muito forte. 
Os objetos que falei, caneta, carro, etc, apenas simbolizam que você tem uma boa 
posição e que tem condições financeiras e pode mostrar que tem condições 
financeiras, o carro, o celular, a roupa, sao importantes para projetar que você tem um 
bom rendimento, uma boa condição de vida, mostrar o status, que está acima de 
alguém, você consegue mostrar isso pelos símbolos.   

 Eu acho que isso é muito relacionado a como a pessoa se porta, como ela se veste, que 
carro ela tem, não  necessariamente poder, essas coisas são muito mais relacionadas a 
aspectos econômicos, mas com relação a poder, acho que a questão do cargo, é um 
ícone, é uma coisa que empodera as pessoas de poder, o título do cargo, que acaba 
gerando outras coisas como a vaga privativa onde você vai estacionar, o elevador 
privativo, a sala fechada, um ambiente que é seu e que a pessoa tem que bater na porta 
para entrar, você tem uma secretaria que é uma barreira para as pessoas chegarem até 
você. Isso aí tudo mostra a relação de poder que está por trás do cargo.  

 Em algumas empresas provocam mais isso, permitem mais isso, e outras muito menos. 
O cartão de credito corporativo, pelo grau de importância que você tem numa 
organização, cria assim um símbolo de poder. Tem empresas que tem culturas 
diferentes, já trabalhei em empresas maiores do que a que estou hoje onde não  tinha 
tanto essa coisa, onde ninguém tinha vaga diferenciada, sala, secretaria, tem empresas 
menores que tem, isso está mais relacionado à cultura da empresa. 
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 E quanto maior a empresa, dá um status muito maior, eu fui VP de uma multi, hoje sou 
diretor de uma nacional, as pessoas me tratam diferente, quando eu era VP as pessoas 
me tratavam de uma forma muito mais formal, tinham mais cuidado ou não se sentiam 
com uma liberdade de se expressar naturalmente, amigos ou fornecedores tinham uma 
postura diferente, quando você está numa empresa menor e nacional, dá muito menos 
diferenciação, como eu não  levo isso em consideração, para mim não  tem 
importância, mas para pessoas que isso seja um fator decisivo, mais representativo, 
pode significar uma mudança muito grande 

4. Você acredita que assumir uma posição de diretor de uma nacional depois de ter 
sido VP de uma multi, as pessoas podem ter considerado isso um downgrade? 

 Sim, acho que sim, eu não  vejo que foi um downgrade, mas as pessoas apegadas ao 
titulo vão ver assim, eu já vi pessoas trocarem de empresa, até ir para uma empresa 
menor, ganhando igual ou menos, mas com o título do cargo melhor, por exemplo, sair 
de uma multi como assistente, para ser um gerente numa menor, e todos dizem que ser 
gerente justificaria tal mudança.  

 Você tem que analisar com os próprios olhos e não  com os olhos dos outros. Não  
deveria ser o tamanho da empresa ou o título do cargo, mas o que vale é o desafio, o 
tamanho do negocio, a responsabilidade, e não  o cargo. A maneira de ver as coisas 
mudam, pessoas mais materialistas tem esse pensamento de títulos, de status, mas tem 
gente mais visionária e mais movida por desafio e não  por status. 

5. Quais desses símbolos você percebe serem mais representativos do gestor 
homem? 

 O cargo. Acho que a mulher também quer crescer mas leva menos em consideração o 
título do cargo. E em relação ao cargo, o carro é muito importante. Tem uma pessoa 
que era diretora comercial em outro Homecenter Multinacional e foi despedido. 
Convidei para vir trabalhar comigo mas como gerente. A maior dificuldade para essa 
pessoa foi abrir mão do veículo corporativo. Foi um exercício pessoal, pois o carro de 
diretor trazia um status, tinha a vaga numerada na porta, isso acaba simbolizando esse 
poder. Ele só abriu mão porque foi demitido, tinha família para sustentar e precisava 
tomar decisão. Mas sofreu e até hoje sofre. Não é só neste exemplo, mas muitos que vi 
que ficaram desempregados, saíram de multinacionais que davam carro e foram 
trabalhar em empresas nacionais que não  davam carro, tiveram muita dificuldade com 
isso. Eu conheço uma pessoa que financiou o carro importado, para que os outros não 
soubessem que ele tinha saído da empresa, e queria mostrar que tinha um baita do 
carrão.  

6. Para aquele exemplo do diretor que virou gerente, perder o carro ou perder o 
titulo foi mais significativo? 

 Os dois. O cargo foi mais sentido no começo, mas depois teve que desvencilhar do 
carro. Mas ir para um cargo mais baixo com certeza foi mais difícil. Não  tanto a 
questão financeira, mas a reputação, como o mercado avalia que você perdeu valor, 
que não é um cara de resultado, o mercado te deu um downgrade. 
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7. Você mencionou os símbolos X, Y, Z. (citar os mais representativos) Poderia me 
dizer em que áreas da vida esses símbolos se refletem? Poderia dar alguns 
exemplos? 

 Tem um lado mais família e outro mais relacionado ao circulo de amizades, eu digo pela 
minha experiência de ser VP de uma multi ou diretor de uma nacional. Financeiramente 
estou igual, meu padrão é o mesmo, meu ganho é o mesmo, só mudou o titulo e a 
empresa, mas muita gente, que agora vejo, se aproximavam de mim antes pelo status de 
VP, se afastaram. 

 Para a família você é a mesma pessoa independente do carro ou da roupa, mas no circulo 
de amizade isso reflete mais, o que é errado, não deveria importar, mas tem gente 
interesseira que se aproxima de quem é poderoso ou parece ser mais poderoso. Tenho um 
amigo aqui de Alphaville, que era muito amigo da Familia K (Grande Rede de 
Eletrodomestivos) e o grande símbolo de poder para ele era sair de helicóptero com os K, 
ir para o escritório de Helicoptero, o cara era o cara, usar helicóptero junto com alguém 
poderoso. Para o amigo verdadeiro, que vai na sua de chinelo, para tomar uma cerveja, e 
tem o cara que se aproxima de você pelo seu poder, vendo em que você vai indiretamente 
ajudara ele, em que você vai projeta-lo. Ter amigos influentes é importante para muita 
gente. Em meu exemplo, na minha vida, há pessoas que se afastaram de mim, e tem um 
lado bom nisso, pois assim reconheço quem são os amigos verdadeiros. Ambos exemplos 
falaram que as pessoas julgam muito. Olham para você com outro olhar, o que aconteceu, 
as pessoas ligam o carro ao status, a posição social e profissional. 

 Até na religião tem isso, há muitos anos participei de uma Igreja que olhava muito 
diferentemente e queria que mais gente bem de vida entrassem na Igreja, até para melhorar 
a imagem da Igreja, e acabei me afastando disso, durante muitos anos estudei e fui 
batizado como testemunha de Jeová, e me incomodei que o pastor vinha falar comigo 
pedindo para eu me vestir melhor na Igreja, mas eu pensava que tinha que vir para a Igreja 
com o coração. Eles queriam tirar a imagem de que era uma religião de pobres. Eles 
precisavam ter pessoas com condição melhor para atrair outras pessoas de perfil 
econômico alto, para contribuir financeiramente para a Igreja. Acabei me desgastando e 
desisti. 

8. E como refletem a centralidade do trabalho na vida do gestor homem. 

 Essa questão do interesse, de se aproximar de alguém para se autopromover, criar uma 
imagem de quer você tem um status diferenciado, esse executivo do helicóptero da 
família K projetava uma imagem que não necessariamente era a realidade, esses 
símbolos ajudam na reputação. 

 Por mais que a gente diga que tem o campo profissional, todas as áreas da vida estão 
interligadas, eu não sou uma pessoa diferente na igreja, na empresa, ou em casa, ou 
com meus amigos. Eu sou a mesma pessoa, talvez mais ou menos informal, mas na 
essência eu não sou diferente, eu sou a mesma pessoa, as pessoas que valorizam muito 
isso, o status, acabam se aproximando mais do irmão ou do amigo que está melhor de 
vida. 

9. Qual é o papel e a importância do trabalho para você? 

 Eu estou fazendo um exercício, desde quando minha filha nasceu, de não ter mais meu 
trabalho no centro. É difícil isso, para mim meu trabalho sempre foi o centro, não só o 
centro, como a coisa mais importante de minha vida. Eu abri mão de casamento, de 
cuidar de pai e de mãe, não vou ser mentiroso de dizer que não  era tanto pelo poder, 
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pelo cargo, não sei medir o quanto era por tudo isso, por eu ser materialista e querer 
essa porra desse poder, ou para me desafiar e crescer.  

 Depois que perdi meu pai e que nasceu minha filha eu mudei. O trabalho é uma 
caixinha tão importante quanto as outras, mas não  a maior. 

 O trabalho tinha um peso muito maior do que eu deveria dar e estou fazendo um exercício 
muito grande para ajustar isso. Hoje a minha família é o meu centro. Se eu tivesse que 
trabalhar numa empresa que tivesse que abrir mão de estar com minha família, eu não ia 
querer. Minha filha dorme as 20h, eu não abro mão de chegar em casa todos os dias a 
tempo de dar banho nela. A minha empresa marcou uma reunião sábado. Eu disse que eles 
podiam marcar para sábado a tarde ou domingo, ok, mas sábado de manha era o dia de eu 
levar minha filha na natação.  

 Eu era super motivado por essa coisa de crescer, de ter desafios cada vez maiores, de 
crescer, de ser promovido, de sempre querer mais, é uma coisa que você acaba sendo 
refém, de ser escravo, de adquirir mais poder, é um vício. Se você me perguntar, desde 
quando eu era gerente, há 20 anos, eu sempre cresci sem parar, e nunca faltou dinheiro, 
não  era mais pelo dinheiro, mas era para crescer, melhorar carro, melhorar o cargo, 
melhorar o status, ter cartão corporativo, os amigos também alimentam isso, você entra 
num fluxo. Quando perdi o cargo de VP na multi, tive que administrar isso, ainda que 
financeiramente nunca me fez diferença. As pessoas notam, tentam não demonstrar, mas 
elas percebem. 

 Hoje estou muito mais equilibrado, mas mesmo estando mais equilibrado, os símbolos de 
poder no trabalho continuam impactando a vida na família e com os amigos.  

10. Quais os símbolos de poder que melhor representam você enquanto gestor? 

 Hierarquia é muito importante para mim. Eu tenho uma necessidade de hierarquia, que 
tenho um chefe e um time, que eu tenho a demanda e preciso delegar, saber que tenho 
em baixo de mim pessoas, que sabem delegar para outros níveis. Numa organização é 
importante e ela precisa disso para funcionar, mas não deixa de ser um símbolo de 
poder, e para mim é importante. 

 Eu abomino essa coisa da sala fechada com a secretaria para proteger, eu tenho sala 
mas não  gosto, sou favorável a um open office, mas a sala é um símbolo que eu tenho, 
que eu convivo, mas eu não  gosto, era melhor ter todos os lideres juntos, para as 
decisões serem mais rápidas. As pessoas de baixo percebem, as pessoas tem 
dificuldade para divergir do cara com sala, que tem distancia, e tem poder, tem um dos 
lideres que você não  consegue nem chegar perto da porta, a secretaria não  deixa você 
chegar, entrar sem hora marcada. Eu vou entrando e ela vem me impedir, e eu só 
queria dar um bom dia. 

11. Você gostaria de acrescentar algo?  

 Não, acho que respondi tudo. 
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Entrevista 04 – 2a Fase 
01.04.2016 
 
Características do respondente:  
Idade: 52 
Escolaridade: pós-graduado 
Dados da Empresa: 

• Tipo de capital: aberto 
• Porte: grande 
• Segmento: Varejo Alimentar 

Tempo na empresa: 3 semanas 
Cargo: Diretor de Marketing 
 
Tempo em cargo de liderança: 30 anos 
 
1. Conte um pouco sobre sua trajetória profissional. 

 Sou formado em Engenharia Civil, e durante a faculdade estagiava na empresa J.O. 
(grande indústria de Arroz) em Pelotas. E minha primeira função foi fazer reformas de 
engenhos de arroz. Essa empresa era proprietária do Grupo de Supermercados R (Grupo 
Regional de supermercados) e logo que me formei me convidaram a assumir uma função 
gerencial em Porto Alegre, em 1985, e na sequencia, como era habilidoso com números, 
me deram a área de Pricing, depois administração comercial, que cuidava dos resultados 
de cada loja. Depois o R fez uma JV com a S (Rede Multinacional de Supermercados) e 
em 1989 a S adquiriu 100%, e em 90 abrimos o primeiro hipermercado B, já estava na 
área de Marketing, gostava de estar na linha de frente, fiz pós em Marketing e Propaganda 
e atuava com o Hipermercado, e em 2005 o W (Rede Multinacional de Hipermercados) 
adquiriu o S, depois vim pra SP assumindo a gestão dos hipermercados de varejo. Em 
2010 sai do W e fui para o CS ( Rede de lojas de Chocolate), depois a A, agencia de 
propaganda do N (publicitário), e depois H (Rede de Fast Food). Sempre na área de 
Marketing. Hoje estou no G (Rede de Supermercados como Diretor de Marketing do 
Varejo. 

2. Em que momento da sua vida você passou a ser gestor?  

 Em 1986, logo depois da faculdade. 

3. quais são os símbolos de poder para os gestores homens;  

 Eu vejo símbolos de poder relacionados a responsabilidade, da liderança, do cargo que 
ocupa, que tipo de empresa, a simbologia de poder esta relacionada a percepção que as 
pessoas tem do individuo em determinada posição, e em determinada empresa.  

 Ser líder de Marketing do G é totalmente diferente de ser líder de Marketing do H, seja 
pelo porte, pela reputação da empresa,  

 Simbologia do que a pessoa pode fazer, pode executar ao exercer seu papel. Esse é um 
ponto de atração para mim. Trabalhar na linha de frente da empresa, e o impacto que eu 
posso causar, eu sempre disse que não  queria estar na plateia, eu queria estar no palco, 
para mim trabalhar na linha de frente é um símbolo de poder. Mais que uma caneta 
Montblanc, é o poder do cargo de quem tem a caneta Montblanc, e o que essa pessoa pode 
realizar e influenciar, desenvolver, não  é o poder do status. 

 Quando eu te falo isso, esse poder que estou tentando explicar são os poderes que tem 
fundamento. Existem outros poderes, o poder da aparência, da imagem, usando o 
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cargo para se empoderar como ser humano, o poder de usar o cargo não  para liderar, 
mas para se sobrepor as pessoas e esse tipo de poder não  me agrada. É um poder de 
futilidade que não  serve para nada além de afagar o ego da própria pessoa. Existe o 
poder do ego, “eu sou o que mando e os que estão comigo tem que ser submissos a 
mim”, o poder das aparências, o poder do executivo, da boa sala, da boa caneta, de ter 
um bom carro, ou de gozar de um status da função.  

 Para mim, quando fala em símbolo, o primeiro símbolo que vem na cabeça é a cruz, e 
quando penso na cruz, é apenas um pedaço de madeira, um objeto, uma coisa concreta, 
mas tem um significado.  

 Quando se fala em sala, é um significado, um lugar reservado, e quando a maioria não  
tem sala, quem tem sala tem poder, está acima dos demais, o cara tem uma sala maior 
ainda, mais poder ele tem, nesse mundo empresarial tem essa representatividade.  

 É obvio que ter um carro imponente, de luxo, caro, importado, tudo isso tem 
conotação de posse e a leitura disso é mais poder social, mais prestigio, mais grana, 
pode investir nessas coisas.  

 Eu acho que tem símbolos de estar bem vestido, de apresentação pessoal, e eu, de certa 
forma curto, porque sei que é uma leitura que as pessoas fazem, a primeira forma de te 
conhecer é a tua aparência, a forma como você fala, a primeira fotografia é essa 
imagem. Quando eu falo que curto, no meio empresarial você é avaliado e percebido 
por um conjunto de coisas, como se veste é sua embalagem, como se comporta. As 
vezes algumas pessoas simples te surpreendem, são simples, se vestem de maneira 
simples mas tem um intelecto bem desenvolvido. Mas vestir bem é uma coisa que dou 
valor. 

4. Quais desses símbolos você percebe serem mais representativos do gestor 
homem? 

 Em primeiro lugar a instituição na qual que trabalha, em segundo a posição que você 
ocupa, ou impacto da tua responsabilidade e tua tomada de decisão. Esses são os mais 
representativos. Eu particularmente não  valorizo os símbolos de poder mais fúteis, 
mais materialistas, mas eu sei que eles existem. 

5. Qual a importância desses símbolos para o gestor homem?  

 Eu acho que é extremamente importante isso. Se pensar em um plano de carreira, em 
um plano de vida, em direcionar seu esforço para que no passar dos anos possa olhar 
para traz e ver seu esforço ser recompensado, que bacana, estou fazendo um bom 
trabalho, minha vida tem sentido pois estou fazendo uma carreira bacana, mas quem 
não  tem isso, você pode observar que no decorrer de sua carreira ela tem um ou outro 
problema, acho que cada um tem a sua trajetória do próprio individuo, mas sempre 
tive meu desenvolvimento de carreira com bastante reputação e cuidado, eu estava no 
H e me incomodava muito pelo risco de trabalhar numa empresa com problemas 
fiscais e com má reputação fiscal, será que corro o risco da Policia Federal bater aqui 
na porta, eu não seria preso, estava isento disso, mas a empresa que trabalho, o dia que 
sair no jornal que a empresa que eu trabalho foi investigada pela Policia Federal, como 
fica minha imagem com minha família, minha mulher, minha filha? 
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6. Poderia dar alguns exemplos de situações que você já viveu ou observou a 
importância desses símbolos para o gestor homem? 

 Eu acho que como seres humanos, temos por perspectiva ter uma vida aspiracional, e 
acho que a coleção de alguns símbolos é uma coleção de autoafirmação de tua própria 
trajetória. Em minha linha de pensamento está em colecionar em meu currículo boas 
empresas, boas posições, bons cases de sucesso, fazer parte de historias de sucesso, 
como um feedback da vida para a pessoa que você é.  

 Estou argumentando muito sobre aquilo que para mim é fundamento de vida, mas com 
certeza não é assim para todo mundo. Tem pessoas que valorizam mais os bens 
materiais. Vou te falar de dois exemplos que convivi muito, dois presidentes de 
empresa onde trabalhei, dois self-mede men, que do nada construíram empresas e 
fortunas muito grandes, o A. C. da C. S. (empresa de lojas de chocolates) e o A.S. do 
H.(empresa de fast food) 

 O A.C., durante muitos anos, o poder para ele era ter dinheiro acumulado no banco, 
ele já era milionários, ou bilionário, aos 37 anos, o importante era quanto ele tinha no 
banco, e até os 40 anos ele não  ostentou nada. Com 37 comprou seu primeiro carro 
zero. Aos 40 construiu uma bela de uma casa. Aos 43 comprou seu helicóptero e era 
uma grande realização pessoal, embora ele fosse um show man, em todas as palestras 
que ele fazia e cobrava 15.000 reais, e todo dinheiro ia pra fundação dele em Itapevi, 
que cuida de pessoas carentes, mas estava no contrato que ele chegaria de helicóptero 
na palestra e em todas as palestras ele chegava e as pessoas viam sua chegada, “está 
chegando o A.C. em seu Helicóptero para dar a palestra”. 

 O A.S. era um show man também, ainda mais acentuado, tinha que ter o melhor 
escritório do Brasil, tinha um lacaio que entrava na reunião, tirava o sapato dele, 
colocava um sapato novo, na frente de todo mundo, podiam estar fornecedores ou a 
agencia, e entrava esse lacaio para trocar o sapato do cara na frente de todo mundo. Os 
jantares e almoços no restaurante corporativo todo dia era caviar, lagosta, vinho do 
porto, todos os dias no almoço e no jantar, no restaurante executivo do escritório, 
sempre recebendo pessoas e ostentando o poder, um cara que não  economizava, um 
cara de poder descomunal. A oratória dele era de pastor evangélico, com muita ênfase 
e muita dramatização, ele é tão bom quanto o Silvio Santos, dramático, fazia as 
pessoas chorarem ou rirem em 10 minutos. Tinha o poder de esmagar alguém do chão, 
e 1 hora depois dava um carro de presente para a pessoa, com uma forma muito 
paternalista, visitava as lojas e nas reuniões com funcionários tirava dinheiro do bolso 
e jogava para cima e as pessoas corriam para pegar, e aquilo fazia parte do show, as 
pessoas adoravam, tinha eventos dele onde ele se vestia como o Silvio Santos. O 
desejo dele era ter um canal de televisão, imitava o Silvio Santos, tinha bailarinas 
dançando do lado. Na festa de 25 anos do H foi num navio de cruzeiro, com 4200 
pessoas e gastou 7 milhões de reais. Ele fez uma festa para 300 convidados para 
celebrar os 25 anos de casado e foi nababesco. Na festa de 25 anos da filha, eu assinei 
um cheque de 600.000 reais para fazer uma festa para 1000 pessoas. Precisa de tudo 
isso? Para eles, mais 500mil ou menos 500mil tanto faz.   

 Não depende só de dinheiro, o dinheiro dá mais dimensão a poder gastar mais, mas 
não  precisa ser rico para tentar ostentar, há o poder de comunicação, o poder da forma 
como relaciona e isso não  depende de dinheiro. 

 Mas tem também pessoas muito ricas que não  tem essa necessidade de ostentar. O 
exemplo do A.S. é um exemplo caricato da ostentação, e tem gente que tem muito 
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dinheiro e não  faz isso, mas ainda assim é percebida pelo seu poder. Você tem poder 
pela sua trajetória profissional, pelo tamanho da responsabilidade que tem, por tudo 
que já conquistou, imagino que você tem um bom conforto patrimonial, ainda que não  
faça uso disso para ostentar, mas é percebido como alguém que tem poder.  

 Um Ermírio de Morais ou um Sam Walton, caras extremamente poderosos, 
articulados, dominavam os conhecimentos, mas nunca precisaram ostentar 
absolutamente nada. 

 O A.S. e o A.C. tiveram infâncias simples, ou até tristes (o pai do A.S. foi assassinado 
quando ele era criança), e eles se superaram, talvez para eles ostentar é demonstrar a 
capacidade do ser-humano de se superar, ou que eles tiveram de se superar. 

7. Você mencionou os símbolos X, Y, Z. (citar os mais representativos) Poderia me 
dizer em que áreas da vida esses símbolos se refletem? Poderia dar alguns 
exemplos? 

 O cargo na empresa é influenciador de todos os aspectos, o pai, provedor, meu filho é 
extremamente orgulhoso de mim e vibra comigo, para ele meu sucesso profissional dá 
orgulho e isso me alimenta no meu papel de saber que estou sendo um exemplo para 
ele. O seu salario alimenta tua família e teu circulo de relacionamentos, a melhor 
faculdade, a melhor escola para seus filhos, participa num circulo de relacionamentos 
melhor. O que advém do trabalho influencia tua auto-estima e teu bem estar, as coisas 
bacanas que pode colocar em casa e obviamente eu acho que isso é quase que 
determinante de teu equilíbrio ou teu desequilíbrio e a vida é composta de varias 
coisas. A tua felicidade depende do equilíbrio entre essas varias coisas e qualquer uma 
dela que não  estiver bem, gera desequilíbrio, e o que vem do trabalho são seus 
recursos.  

 A ausência do trabalho tem um impacto proporcional. Embora não  seja isso que dê a 
felicidade. A felicidade pode existir mesmo para quem tem menos, uns querem mais e 
precisam de mais, outros querem menos e vivem bem com menos. Não  precisa ser 
gerente ou diretor de uma empresa para ser feliz. O teu ganha pão é necessário, mas 
pode ser um analista ou um auxiliar super feliz.  Mas tem que crescer.  

 O seu currículo também é um símbolo de poder. Sou um cara do interior, de Pelotas, 
mas trabalhei na maior empresa de Pelotas, trabalhei na maior empresa do RS, 
trabalhei na maior empresa de Portugal, trabalhei na maior empresa do mundo e hoje 
trabalho no maior varejista do Brasil, eu me orgulho dessas coisas, tem que ser grato, 
tem que ser feliz. 

8. Qual é o papel e a importância do trabalho para você? 

 Em primeiro lugar para mim é a família. Minha mulher e meus filhos, é isso que 
tenho. Os amigos em segundo lugar. O trabalho é de extrema importância para ser 
feliz, ele é o viabilizador de meus sonhos, mas as empresas não  me pertencem, são 
apenas os locais onde estou podendo obter a viabilização de meus sonhos para minha 
família. 

	  



176 

Entrevista 05 – 2a Fase 
05.04.2016 
 
Características do respondente:  
Idade: 55 
Escolaridade: pós-graduado  
 
Dados da Empresa: 

• Tipo de capital: Aberto 
• Porte: Grande 
• Segmento: Supermercados 

Tempo na empresa: 6 anos e 6 meses 
Cargo: Diretor Executivo da Unidade de Negócios Supermercados 
Tempo em cargo de liderança: 28 anos 
 
1. Conte um pouco sobre sua trajetória profissional. 

 Logo após me formar entrei no Programa de Trainees das L.A. (Rede de Varejo), e foi 
minha grande escola de administração, trabalhei com todos esses executivos do GG 
(Grande Banco de Investimentos), sempre na área comercial e marketing. Lá cheguei a 
diretor. Depois passei um ano pela CV (varejo de eletrodomésticos) como diretor 
Comercial e Marketing. 1 ano depois fui convidado para voltar ao GG, que era dono das 
L.A., para fundar o S.com.br, fiquei lá durante 2 anos, até que a bolha estourou. Saí de lá 
para ser diretor comercial do site da G.com de comercio eletrônico, fiz um job muito 
rápido e depois virei diretor administrativo e financeiro, com responsabilidade adicional 
pelo Jurídico e pelo RH, da G.com, e depois de 2 anos recebi o convite para ser presidente 
de uma empresa dinamarquesa no Brasil, onde fiquei 3 anos. Depois fui ser COO da R. 
(Varejo de Confecções) em Porto Alegre, com responsabilidade por Operações, obras, 
expansão, manutenção, e fiquei 4 anos. Depois vim para o Grupo P, onde entre como 
diretor das lojas regionais, e hoje sou Head do Business Unit de Supermercados, que 
congrega 185 lojas físicas e o e-commerce alimentar. 

2. Em que momento da sua vida você passou a ser gestor?  

 Fui promovido a gerente na L.A. em 1988, com equipes de compras de Brinquedos, 
Esporte e Camping 

3. Quais são os símbolos de poder para os gestores homens;  

 Para mim o símbolo de poder está relacionado a cargos, títulos de cargos como CEO, 
Presidente, Diretor, etc.  

 Mas há especialistas, que tem reconhecido conhecimento especialista sobre uma área, 
são expert em determinado assunto, e isso é um símbolo de poder pois as pessoas 
escutam o que eles tem a dizer, ainda que eles não  tenha cargo, ou a remuneração 
acima da média. Podem ter poder embasado em ser expert. 

 Eu não admiro muito quem é herdeiro. Para mim os que realmente construíram alguma 
coisa e merecem ser admirados, os empreendedores, que saíram do nada, são self 
made man, como o dono da C. S.(rede de lojas de chocolate) ou o dono da W (rede de 
escolas de Inglês).  

 Não estou dizendo que o S., herdeiro do I (grande banco privado brasileiro) não  tenha 
um poder legítimo, ou não  seja competente, mas não  admiro muito a herança nem a 
hierarquia, admiro mais o cara que fez, que construiu. 
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 A trajetória que levou até lá, para mim é símbolo de poder. A dificuldade que teve 
para conquistar é um símbolo. Nos ambientes que sempre trabalhei, tive a 
oportunidade de trabalhar em lugares onde tinha pouco herdeiros, o R.I. (CEO de 
grande grupo multinacional) por exemplo chegou onde chegou por esforço próprio, 
não foi herdeiro. Nas L.A. as pessoas são reconhecidas pelo que fazem, e não  pelo 
que sabem, isso de certa maneira moldou a minha carreira executiva, a meritocracia, 
ser avaliado pelo resultado, pode ser o melhor amigo, mas não  entregou resultado, 
dança. Ser reconhecido como alguém que entrega bons resultados é um símbolo de 
poder também. 

 Outros símbolos mais tangíveis, é a Ferrari, o relógio de ouro. Os políticos tem uma 
capacidade de encantamento, tem uma presença, uma empatia que cativa. Isso é um dom, 
ser carismático, e são poderosos. Não  significa que sejam ricos, mas são poderosos. 
Independente de serem honestos ou não , não  é sobre isso que estou falando. Não  
somente no mundo politico, mas nas empresas, tem muitas pessoas que são muito mais 
politicas do que tem capacidade técnica. Conheci muita gente que tinha capacidade técnica 
muito grande, mas não  conseguiam administrar nada, e não  tem habilidade de gestão, e aí 
não  são poderosas, mas pessoas que tem habilidade de gestão, que sabem motivar o time, 
que sabem gerir, que são bons lideres, podem nem ter um conhecimento técnico, mas 
sabem extrair o melhor do time, e isso é um símbolo de poder. 

 Como executivo, quanto mais você sobe na hierarquia, você tem que ser um líder muito 
politico, essa habilidade de saber a hora certa, a hora estratégica, e acaba sendo 
promovido, ainda que não  tenha habilidade técnica especifica.  

 Tem pessoas que tem habilidade, que saíram da base, e que acabam sendo exemplo para 
os demais, começaram como operador de caixa e chega a diretor, o Varejo tem isso. Na 
vida, todo mundo tem a mesma escada, uns sobem mais que outros nessa escada, o que 
muda é o drive, a habilidade politica, a habilidade de gestão, e são facilitadores para 
alcançar postos mais altos e logo o poder. A outra diferença é que quem não  teve nada 
tem mais fome. Meus filhos já nasceram em uma família mais rica do que eu, não  tem a 
mesma fome que eu tive na idade deles 

4. Quais desses símbolos você percebe serem mais representativos do gestor 
homem? 

 Quando falei tudo isso, não  pensei em nenhuma mulher, sempre associei a sua 
pergunta aos homens, as mulheres são mais sensíveis e entendem o lado humano com 
mais detalhe e capacidade que nos homens não temos. Fui formado num ambiente 
onde as prioridades eram outras. Hoje vemos muitas mulheres gerentes que tem 
ângulos de visão mais sensíveis, e os homens sao mais duros. Tudo que falei estava 
mais relacionado ao homem. 

 O cargo é a coisa mais importante.  

 O cara que é diretor e está numa companhia grande, numa multinacional, são escalas 
de poder significativas. Ser COO de um negocio de 40 Bilhões, como você, ainda mais 
significativo. 

 A reputação da empresa, grande ou não, também é importante, não  adianta ser 
empresa grande e ter reputação ruim. Hoje nem eu nem você iriamos trabalhar na O., 
por maior que ela seja. 

 Garagem privativa, separada da garagem dos mortais. Parar o carro lá mostra que tem 
mais poder que os demais. 
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5. Qual a importância desses símbolos para o gestor homem?  

 Vou dar o exemplo do A.D. (Homem de negócios brasileiro), quando ele visitava uma 
regional, era uma mobilização logística, com ônibus, helicóptero, um grande aparato 
de segurança. Você não recebeu ainda a visita do J.N. (Controlador de empresa 
multinacional) aqui. Ele anda no carro sozinho, ele viaja sozinho no avião dele, ele 
come sozinho, nem o R.I. anda no carro com ele. Isso emana exclusividade e 
diferenciação. Cada um vai num carro separado do outro. Ele vive dentro de uma 
redoma, isso demonstra muito poder, ainda que seja uma grande babaquice.  

 O B.S. (sócio do GG), que é muito mais rico que o J.N. ou que o A.D., nós viajávamos 
juntos, e dormíamos no mesmo hotel, e íamos ao mesmo restaurante juntos. Ele tinha 
o mesmo carro que tínhamos. Ninguém ostentava nada, a filosofia da L.A. era de que 
era proibido ostentar. O restaurante era o mesmo para todo mundo, todos viajavam na 
mesma classe de avião. A diferença era na escala da remuneração variável, eles estão 
trilhardários, mas continuam com a mesma filosofia. O B. (CEO global de cervejaria 
multinacional) é poderoso, é o assalariado mais bem pago do mundo, e tá lá por 
competência, e come no mesmo restaurante que todo mundo. A ostentação pega mal, o 
cara comprar um carro importado e ir trabalhar com esse carro era um dos sete 
pecados capitais.  

 Éramos proibidos de falar na mídia, de ostentar, de aparecer, o B.C., que era o 
presidente da S.com.br apareceu na capa da Exame, o B.S. entrou na sala e escreveu 
no quadro: “nós não  incentivamos a autopromoção”, foi uma situação constrangedora, 
e ele escreveu isso no quadro e ficou chato. Feedback na hora.  

 Os 3 sócios do G.G. são ultra bilionários, são dos poucos brasileiros que aparecem na 
lista dos mais ricos do mundo, e odeiam ostentar, aparecer na mídia, se autopromover, 
na empresa deles ninguém pode ostentar, é raríssimo você ver eles ostentando, não vê. 
São pessoas muito ricas e abominam símbolos de poder de ostentação.  O S., dono do 
I. viaja de voo comercial. O G. (dono de metalúrgica multinacional) também, nada de 
andar de jatinho. O Sam Walton era o homem mais rico do mundo e tinha uma 
caminhonete velha, o avião era para visitar loja e escolher novos terrenos, são 
empresas que abominam os símbolos de ostentação, onde os símbolos de poder são 
outros. Ser diretor de uma empresa dessas, os símbolos são outros, é a remuneração 
variável acima da media, é o conhecimento, é ser reconhecido como alguém que 
entrega resultados, que é gente que faz, pessoas hiper competentes, e não  como os que 
andam de carro importado. 

6. Você mencionou os símbolos X, Y, Z. ( citar os mais representativos) Poderia me 
dizer em que áreas da vida esses símbolos se refletem? Poderia dar alguns 
exemplos? 

 Eu acho que o ritmo que os executivos vivem hoje é muito ruim, estamos ficando ricos 
para poder pagar os médicos depois da aposentadoria.  

 Esses cargos que temos são oportunidades de conhecimento e usufruto de muitas 
coisas da sociedade que outras pessoas não  tem. Os cargos que temos, você pode ser 
convidado para a final da copa do mundo, e ir lá sem pagar e fica no setor VIP. Para 
algumas empresas era terminantemente proibido.  

 Você pode ter benefícios, mas a qualidade de vida é muito ruim, pois não  deixa dar 
atenção a outras áreas da vida. Quantos executivos são separados? A maioria já se 
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separou e casou 2 ou 3 vezes. Tem um preço para isso. Você tem que ter uma estrutura 
muito boa para superar tudo isso e o varejo é o pior de todos os setores. 

 Eu tenho amigos que não  tem dinheiro, eles sabem que sou poderoso, e eu nunca 
deixei de convidar quem não  subiu tanto quanto eu subi. Tem muita gente que faz 
networking com poderosos até no fim de semana e vai jogar golf com segundas 
intenções. Eu sou o contrario, eu não  sou um bom politico, ou não  sei puxar saco,  e 
continuo convivendo com os mesmos amigos da época que eu era duro de marré de si. 
A gente não  tem esse show off, eu não  compactuo, mas....  

7. Qual a importância desses símbolos para essas áreas da vida? 

 Você vai numa festa que ninguém te conhece e leva dois amigos, esse um aqui é um 
cara legal, é meu amigo que joga futevôlei na praia, esse outro é o CEO da maior 
empresa de varejo do Brasil, o outro cara pode ter um papo maravilhoso, ser 
inteligente, ser PhD, mas o  CEO do G. vai se sentar num melhor lugar na mesa que o 
jogador de futevôlei legal, a sociedade valoriza título e a empresa que você trabalha, 
mais que outras coisas, isso tem um poder enorme. 

 Minha família é uma família de funcionários públicos e nem entendem bem meu cargo 
ou o que eu faço. Eles entendem mais os sinais exteriores, a minha casa maravilhosa 
em Itaipava, e entendem que o fato de eu estar lá mostra que usufruo de uma posição 
muito maior. 

 Meus filhos que estão começando agora a carreira deles, eles começam a entender o 
que é ser executivo em uma empresa do tamanho do G. Eles olham para mim e agora 
entendem, esse não  é o meu pai com quem joguei bola no fim de semana, eles 
começam a entender e reverenciar, “o cara não  chegou aí por acaso” o grau de 
admiração que os filhos tem pelos pais está em parte relacionado ao cargo que esse pai 
ocupa, os próprios filhos, com o tempo, passam a reverenciar isso. Quando eles são 
pequenos eles não  entendem a diferença de status entre funções diferentes. As 
benesses que você propicia são enormes. O carro da minha filha quebrou e eu dei um 
carro novo, as pessoas do trabalho dele viram e entenderam e ela se tocou que os 
outros não  tinham isso. Ela é arquiteta recém formada e ganha R$3.500 por mês, e 
descobriu que o que ganha não  da para pagar a manutenção do carro. 

8. E como refletem a centralidade do trabalho na vida do gestor homem. 

 Minha visão é de que as pessoas não  trabalham para ser diretor. A capacidade de 
entregar é que vai levar ao crescimento. O status, o cargo, é fruto das consequências 
do que você faz. Ninguém consegue ser diretor e chegar até aqui sem ter entrega, amor 
e competência. Isso envolve uma dedicação descomunal. Na perspectiva de que você 
não  é herdeiro, você chegou aqui por mérito, pela sua trajetória. 

9. Qual é o papel e a importância do trabalho para você? 

 Eu gosto de trabalhar, tudo que eu tenho conquistei pelo trabalho, minha critica é que 
o ritmo que levamos não  é bom pra saúde. E perdemos muito tempo com burocracias,  
com coisas que não  são essenciais e que não  vão nos levar a lugar nenhum. Trabalhei 
alguns anos com o G. (CEO da R.) e uma de suas maiores qualidade era não  perder 
tempo com besteiras, ele trabalha 7 a 8 horas, de forma muito focada, e a gente quer 
botar 5 feijoadas na mesa e acha que come tudo, mas come um pedacinho de cada e o 
resto sobra. 
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10. Quais os símbolos de poder que melhor representam você enquanto gestor? 

 O fato de ser o executivo que sou, de ter chegado onde cheguei, e na companhia onde 
cheguei. Sou bem remunerado, mas eu tenho mesmo é um orgulho danado de minha 
trajetória, de minhas conquistas. Trabalhei e todo tipo de empresa, tenho 30 anos de 
carreira, e me dei bem em todas essas empresas, e construí muita coisa e quero 
continuar construindo, eu não  parei ainda não . 

11. Gostaria de acrescentar algo? 

 Acho que não. Espero ter ajudado. 
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ENTREVISTA 06 – 2A FASE 

05.05.2016 

Características do respondente:  
Idade: 48 
Escolaridade: pós-graduado  
 
Dados da Empresa: 

• Tipo de capital: Aberto 
• Porte: Grande 
• Segmento: Lojas de Conveniência 

Tempo na empresa: 14 anos 
Cargo: Diretor Geral de Lojas de Conveniência 
Tempo em cargo de liderança: 25 anos 
 
1. Conte um pouco sobre sua trajetória profissional. 

 De 1987 a 1995 eu trabalhei no mercado financeiro, em mesa de operações, trade e 
cambio, era algo monótono. O grupo onde trabalhava comprou o M. (Rede de Lojas de 
Departamento) e eu pedi para ir para o varejo, eu dava aula na GV, eu tinha um cargo 
legal, e de repente me encontrei num deposito do M. ABC contando produto no estoque. 
Me questionei se tinha feito a coisa certa mas imediatamente respondi a mim mesmo que 
sim. Fui Trainee de loja por 6 meses, depois fui gerente de loja no ABC, depois fui para a 
Sede na área comercial de eletro, na sede na Praça Ramos. Passei a trabalhar no G, 
(multinacional de varejo) depois P.F (rede de lojas de eletrodomésticos), e hoje de volta ao 
G, desde que o G comprou o PF. Aqui passei pelo Marketing, por Gestão de Categorias, 
Diretor de Operações do P, e hoje sou Head dos formatos de Conveniência, com mais de 
350 lojas. 

2. Em que momento da sua vida você passou a ser gestor?  

 No banco eu assumi a posição de gerente em 1991, com 35 funcionários. 

3. Quais são os símbolos de poder para os gestores homens;  

 Hoje vejo que a forma de vestir diferenciada dos demais pode ser um símbolo de 
poder. 

 A forma de tratar as pessoas, outro dia desci num andar administrativo e a pessoa me 
perguntou “nossa, você veio até nosso andar”  descer num andar de hierarquia mais 
baixa, ser do andar superior, as pessoas que devem vir até você, e não  você até elas, e 
as pessoas estranham se você vai até elas. Eu faço isso normalmente mas as pessoas 
reparam.  

 Cumprimentar as pessoas nas lojas, as pessoas as vezes estranham, muita gente que 
vai a loja nem interage com os funcionários, fala só com o gerente geral, isso é um 
absurdo, o varejo evoluiu muito mas no passado as pessoas iam a uma loja, chutavam 
a mesa e mandavam montar de novo, de forma agressiva, a gestão pelo medo e não 
pelo respeito.  

 Não almoçar no refeitório, não  falar bom dia, absurdo. Essa distancia hierárquica, os 
níveis são muito maiores e distantes. 

 Aí tem os símbolos materiais, o carro importado. Eu gosto, não  para ostentar, mas as 
vezes você vê o cara que tem uma remuneração menor que a minha e compra um carro 
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acima do que pode pagar, como que quisesse dizer olha onde cheguei. Cansei de ver 
pessoas que tinham carros acima do padrão da casa dele, pois o carro você ostenta.  

 No mercado financeiro o cara rasgava holerite, ele ganhava numa operação de um dia 
mais do que o salario do mês inteiro. Aí vai pra mundo de droga e de mulher. Mercado 
financeiro e jogador de futebol tem uma semelhança muito grande, não  tem estrutura, 
não  tem bagagem ou preparo para lidar com o dinheiro que ganha. O cara ser mais 
garanhão é ser símbolo de poder, a quantidade de mulheres com quem sai, ostentar o 
que o dinheiro pode comprar, ir na balada, pegar as mulheres, a forma que você conta 
isso na conversa, o esquema era pesado. Faziam para poder contar depois, e isso é para 
mostrar o poder. E depois você vê o que aconteceu com esses caras, mas perderam 
tudo. O símbolo de poder de esbanjar no mercado financeiro era pesado. Gasta demais 
com restaurante, com a noite, na balada, com carro, eu conheci gente que foi para esse 
lado, apesar dos avisos. 

4. Quais desses símbolos você percebe serem mais representativos do gestor 
homem? 

 O carro da pessoa. A roupa fica meio nivelada no ambiente, não  tem muito como 
diferenciar, a não  ser pela marca. Mas se o coordenador ta de terno, ou o diretor ta de 
terno, nivela pelo terno. O carro está entre os 3, a forma de se vestir, o carro, e o 
egocentrismo, a pessoa que fala eu, eu fiz, eu faço, eu aconteço, eu dei essa ideia, você 
percebe se é algo espontâneo, ou se é algo que a pessoa repete tanto, ninguém faz nada 
sozinho. O cara que não  sabe construir time não  vai chegar em lugar nenhum. 

 Tem outras coisas, relógio de marca, o cara que cada dia usa um relógio, mas não  dá 
para levar a ferro e fogo, não  devemos rotular, pode ser que o cara tenha muitos 
relógios porque gosta de colecionar, e não seja para ostentar poder. Eu adoraria ter um 
carro totalmente diferenciado, mas fui sequestrado, me vi em risco e mudei minha 
forma de pensar, mas adoraria poder ter um carro melhor, e poderia até morar dentro 
do carro, sempre gostei de carro quando era moleque, sou cuidadoso com carro, era 
um hobby que eu tinha, não era para pegar a menininha, era para mim. Hoje não  abro 
mão da blindagem. Alguém pode ver o carro blindado e rotular, acaba sendo um 
símbolo de poder, mas para mim é só por segurança e não  para ostentar.  

5. Poderia dar alguns exemplos de situações que você já viveu ou observou a 
importância desses símbolos para o gestor homem? 

 As vezes acontece que você vivencia em reuniões, a forma de tratar, o egocentrismo. 

 O carro é uma forma mais complicada, você chega e sai muito rápido.  

 Momentos que você vive e vai em algum evento aí tem mais o fator carro. O terno 
também, as pessoas se exibem, de uma forma mais notória. O cara que fala e conta 
vantagem do que fez e o que tem. 

 A atitude, a forma que fala, a forma que olha, se presta atenção no outro falando.  

 Quanto mais você sobe, mais responsabilidade tem, e mais tem que apoiar os outros, 
mas o cargo é um símbolo de poder. 

 Rede social, eu vejo que é símbolo de poder, postam que viajam, ostentam onde 
comem, e ostentam momentos agradáveis e que são felizes, um lugar que parece que a 
vida de todo mundo é maravilhosa, a um símbolo de ostentação total, mais que todos 
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os outros, pois alí você conta uma historia sobre tudo que falamos aqui, as redes 
sociais sao os lugares onde mais se ostentam os símbolos de poder. 

6. Você mencionou os símbolos X, Y, Z. ( citar os mais representativos) Poderia me 
dizer em que áreas da vida esses símbolos se refletem? Poderia dar alguns 
exemplos? 

 Os valores que tem que passar para os filhos, o filho que diz: “meu pai é diretor de tal 
empresa”, o cargo carrega o nível de importância, a pessoa já te olha diferente. O ideal 
era seu filho ter orgulho de quem você é, onde você chegou, mas pode ter o lado 
negativo de ostentar. 

 O Mario Sergio Cortela fala sobre isso. “você sabe com quem está falando? Sei, com 
um dos 7 bilhões de habitantes, o planeta, as constelações, você é uma poeira de um 
universo.” 

 Hoje tenho uma condição melhor que meus irmãos mais velhos e isso não  me agrada 
muito. O ideal era ter o mesmo padrão de vida que familiares e amigos. 

 Se descola muito, e se o cara não  tem estrutura, é por isso que digo, tudo é regido 
pelos valores, se o cara é simples e se relaciona bem, o dinheiro cai para o segundo 
plano, todos os símbolos que falamos dependem de quem os utiliza e depende de 
quem rotula. Se você trata o presidente e a faxineira da mesma forma, com respeito, as 
pessoas vão te avaliar pela sua atitude e não  pela forma que você se veste. 

7. E como refletem a centralidade do trabalho na vida do gestor homem. 

 O varejo esgota muito a gente. Como é que posso ser pai, marido, amigo, o trabalho é 
central mas tenho que ter equilíbrio para administrar melhor meu tempo. Quando a 
gente está numa empresa, uma palavra nossa pode ter um impacto muito grande na 
equipe. Então a gente tem que prestar atenção, é tenso, estar sempre consciente, não  
fica a vontade. Em outros lugares, na igreja, no clube, você é mais você, fica mais a 
vontade. Nos lugares que você representa a empresa você precisa se cuidar, cuidar da 
imagem, sempre saber se respeitar, respeitar os outros, e as vezes as pessoas 
confundem. 

8. Qual é o papel e a importância do trabalho para você? 

 Total, é onde a gente se realiza, inspira, se inspira, estudo muito liderança, estilo, me 
considero um líder participativo, gosto muito de escutar minha equipe, mesmo 
sabendo que a decisão final é minha.  

 O líder não precisa ser bonzinho, ele precisa incluir as pessoas, você se dá o direito de 
ouvir e das pessoas se posicionarem, você tem que cuidar de que legado você vai 
deixar, e eu parto deste principio de que você pode praticar o bem sem ser paternalista, 
todo mundo gosta de dar feedback positivo e dar aumento, mas não  dá para ser gestor 
assim. 

9. Quais os símbolos de poder que melhor representam você enquanto gestor? 

 É o estilo de liderança, saber ouvir, não  gosto de conflito, gosto de entender o 
contexto, e entro assertivamente e falo o que preciso falar, sem expor, sem agredir. 
Que exemplo que você dá. Muita gente fala muito mas não  pratica o que fala. Igual 
uma frase que ouvi: Os seus atos falam tão alto que não  consigo escutar o que você 
está dizendo. 
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 Se você diz que é um gestor aberto a ouvir, você tem que ouvir. Já mudei de empresa 
por ter um gestor que não  admiro e que não  compartilha de meus valores. Meus 
valores não  estão a venda.  O P.A. (Diretor internacional do grupo) vai a loja, 
cumprimenta todo mundo e almoça no refeitório, mas conheço gerente júnior que não  
faz isso. O líder tem que praticar o que prega, tem que inspirar as pessoas. 

10. Você gostaria de acrescentar algo?  

 Só agradecer a oportunidade de participar, é um lado que nunca tinha explorado, e faz a 
gente refletir, as vezes você faz coisas espontâneas, que você faz as vezes sem pensar, e 
não  sabe muito bem, e depois pensa no porque está fazendo. 

 



185 

ENTREVISTA 07 – 2A FASE 

06.04.2016 
 
Características do respondente:  
Idade: 38 
Escolaridade: Superior 
 
Dados da Empresa: 

• Tipo de capital: Aberto 
• Porte: Grande 
• Segmento: Varejo Alimentar 

Tempo na empresa: 3 semanas 
Cargo: Diretor de Inteligência Comercial 
Tempo em cargo de liderança: 19 anos 
 
1. Conte um pouco sobre sua trajetória profissional. 

 Comecei trabalhar com 10 anos, como guarda mirim, menor aprendiz, meu pai era 
varejista, tinha uma loja, eu fui militar por 3 anos, de soldado a sargento, para voltar para 
o Varejo, Trabalhei no C.F. (multinacional de varejo) por 19 anos, entrei como auxiliar 
administrativo e com 9 meses eu já tinha um cargo de liderança, passei pelo Caixa Central, 
com 150 funcionários, passei por eletro, mercearia, perecíveis, fui formador técnico de 
perecíveis, o C.F. era descentralizado e eu assumi o projeto de centralização de Pricing. 
Fiz a centralização nacional na Matriz, e desenhei as estratégias, fui gerente dessa área por 
3 anos, assumi a área de cadastro de produtos, depois sortimento e Planograma, cuidei do 
projeto de padronização de lojas de Hipermercado e fui promovido a Diretor de 
Desenvolvimento de Vendas. Depois fui convidado para criar o formato C.F. Express do 
zero, e abri 30 lojas. Agora vim para o G, cuidando de Inteligência Comercial, há 1 mês. 

2. Em que momento da sua vida você passou a ser gestor?  

 Desde os 19 anos. 

3. Quais são os símbolos de poder para os gestores homens;  

 O Cargo que a pessoa ocupa. 

 A forma como a pessoa se porta, o estilo de liderança, como gesticula, a forma de se 
impor, de se colocar.  

 O tempo de empresa, o histórico de liderança, seu legado, tudo que fez e deixou, 
durante a gestão como executivo, o legado que deixou pesa muito, e vem em primeiro 
lugar pois se tem uma historia como executivo, como líder, você deixou um legado e 
isso é um símbolo de poder. 

 E coisas materiais, uma simples caneta, a roupa, coisas materiais que as vezes o 
executivo demonstra, isso vai de pessoa a pessoa, para mim não tem muito valor, não  
é muito expressivo pois não  sou materialista, mas faz parte, a pessoa tem que ter 
ambição para si e para a família. 

 O carro importado, uma Mercedes, uma BMW, uma Montblanc, material de trabalho, 
pastas de grife, marcas famosas e caras mostram que a pessoa está num nível mais alto, a 
marca remete o poder, o status, porque é caro e minha posição social, minha remuneração 
permite que eu possa ter,  
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 Valorizar muito a experiência internacional, as pessoas valorizam muito mais o curso de 
um mês em alguma faculdade conceituada nos EEUU, valem mais que os 5 anos que fez 
numa faculdade no Brasil, porque pouca gente faz, é exclusivo, quando você vem de uma 
família que tem uma condição melhor, os pais proporcionam, mas e você vem da base, 
isso é um diferencial e os executivos valorizam, primeiro vem o curso internacional, até 
nas comunicações de contratação, a Universidade como Grife, algo exclusivo, que não  
tem facilidade de acesso, que remete o poder. 

 Colocar uma roupa de marca, o executivo com a base, a gerencia presta atenção na roupa 
que usa, se é de marca, isso varia de executivo para outro, tem gente que não  tá nem aí 
com isso e está muito mais focado nos resultados que entrega. 

 Depois de muitos anos no C.F., interessante entrar agora numa nova empresa, os símbolos 
são os mesmos, mas acho que aqui a intensidade é menor. Aqui as pessoas são menos 
formais, dão menos importância a roupa, sempre de camisa e sapato, mas mais informais, 
existe mais liberdade de comunicação entre as pessoas de diferentes níveis, Lá é mais 
hierarquizado, tem mais distancia, mais formalidade, as pessoas usam a hierarquia como 
símbolo de poder, é cedo para dizer que aqui não  é assim, estou num nível de direção, 
ente altos executivos, mas não  sinto o time em baixo com uma barreira em chegar, onde 
as pessoas tem mais liberdade em falar, sentem necessidade de falar e mostrar um pouco 
de si. 

 Lá, durante meus 19 anos, teve só um presidente brasileiro, e depois voltou a ter 
presidente francês. O andar da diretoria tem uma barreira com brasileiros, eles sentem isso 
muito forte, aqui tem estrangeiros, a empresa é francesa também, mas o presidente é 
brasileiro. Lá o que vale é o que vem de fora.  

4. Quais desses símbolos você percebe serem mais representativos do gestor 
homem? 

 Os títulos do cargo são símbolos muito importantes, no C.F., quando tiraram o titulo 
do cargo no crachá, foi muito forte isso, quem tirou foi o J.M.P. (ex CEO do C.F.), um 
francês, falava muito de valores, de pessoas, e ele percebeu essa distancia e o poder 
dos franceses e ele tirou os cargos do crachá para todos serem bem tratados 
independentemente dos cargos, ele também mandou que as pessoas falassem em 
português, ele não falou mais francês nas reuniões e nos corredores, inclusive em 
reuniões com fornecedores, era para falar e apresentar em português. Foi um exemplo 
muito bom. Pois tinha até brasileiro que usava como um símbolo de poder falar 
francês, de ter morado na França, etc. O J.M.P. deu o exemplo, ele sabia que ao dar o 
exemplo os demais iam ver o legado que ele deixaria. Isso acaba sendo um símbolo de 
poder, de reputação, de respeito. 

 O tom de voz, como ela se posiciona, dependendo da ênfase, ela quer dizer que quem 
manda é ela. A postura, a forma como fala e direciona, como transmite uma decisão 
tomada, você pode tomar uma decisão comunicando a sua decisão, mas se as pessoas 
que tem opinião diferente, você deveria colocar sua decisão sem menosprezar os 
demais, mas colocando uma visão inclusiva do que é melhor para a corporação, sem 
que as pessoas sintam que sua posição foi menosprezada. 

 Há dois símbolos de poder que geram reações diferentes, tanto o ditador quanto o 
inclusivo que deixa seu legado, são símbolos de poder que vão gerar reações diferentes 

5. Qual a importância desses símbolos para o gestor homem?  

 A posição, o cargo, o legado que deixa são importantes.  
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 O cargo que ocupa, pode ser muito importante, já vi vários amigos não  aceitarem 
propostas financeiras melhores, pelo titulo do cargo ser mais baixo, o cargo é um sinal 
de status na vida externa à corporação. Ele foi convidado para ir para a indústria, ia 
ganhar mais, mas seria gerente e não foi. Uma colega aceitou a posição e está muito 
bem, cresceu, ta feliz, ganhando bem, e nunca deu importância ao titulo. Não  por ser 
mulher, isso foi um exemplo isolado. 

6. Poderia dar alguns exemplos de situações que você já viveu ou observou a 
importância desses símbolos para o gestor homem? 

 O cargo e o tempo de empresa a pessoa acha que tem uma posição de se impor. Isso 
aconteceu aqui ontem, uma funcionaria minha colocou os pontos sobre um 
determinado tema, a pessoa escutou, mas quis se impor dizendo “olha, sou diretor, 
tenho 30 anos aqui e quero que você faça o que eu estou dizendo” o cara deu uma 
carteirada pelo cargo e pelo tempo de casa, ela disse que essa não  era a forma de 
resolver, disse que o diretor dela era eu, e que ela mantinha a posição. 

 Essa questão do “sabe com quem está falando” eu atendi inúmeras pessoas nas lojas 
que numa situação de conflito, pelas regras e pelo posicionamento da empresa, a 
primeira coisa que vinha era “você sabe com quem esta falando” era advogado, juiz, 
policial militar, policial federal, autoridades publicas, que usavam sua carteira 
funcional para se impor, perdi a conta de quantas vezes isso aconteceu. Cheguei a 
pegar um juiz roubando um saca rola importado e quando abordamos, o juiz queria 
prender a gente, “sabe com quem está falando, sou juiz, etc”, mas tínhamos filmado 
tudo e encaminhamos ele pra a delegacia, mas ele mesmo sendo um ladrão, tentou dar 
uma carteirada. Mas isso é mais com pessoas com cargo publico. Tirando o advogado, 
não  lembro de outra carteirada que não  fosse de uma autoridade publica. 

7. Você mencionou os símbolos X, Y, Z. ( citar os mais representativos) Poderia me 
dizer em que áreas da vida esses símbolos se refletem? Poderia dar alguns 
exemplos? 

 Os símbolos desse mundo corporativo são parte do mundo, o ambiente externo é 
construído em cima disso, se você trabalha numa boa empresa, sem tem um salario 
bom, as pessoas são medidas por score, em vários momentos, seja na concessão de um 
credito, uma ficha de convenio de saúde que vai preencher, tudo é um score, você tem 
facilidades, custos mais altos ou mais caros, dependendo do score. 

 Amigos de verdade não tem importância isso, com colegas vai ter. Meus amigos estão 
comigo independente da minha situação. Os colegas estão perto se você esta bem, se 
você não  está bem eles nem te ligam pois vai que você vai pedir um empréstimo.  

 Em casa, eu tenho dois filhos que estudaram em escola publica quando voltei pra São 
Paulo, com os amiguinhos no prédio, num aniversario de amiguinhos, e uma das mães, 
disse que não  gostava que o filho dela brincasse com o meu porque ele estudava em 
escola publica, são preconceitos que se criam em virtude da posição, mas aí 
perguntaram se ela sabia onde eu trabalhava e que posição eu tinha, e aí surgiu que eu 
era diretor do C.F., e o meu cargo e a empresa permitiu que meu filho continuasse 
brincando com o filho daquela senhora. O cargo e a empresa que eu trabalhava anulou 
o preconceito dela com a escola publica de meu filho. 

 Minha filha está começando a namorar e a primeira pergunta que a minha sogra fez foi 
qual carro ele tinha. O carro é mais importante do que os valores da pessoa, como é a 
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pessoa, como se comporta? O carro é um sinal de riqueza, que vem de família rica? Eu 
respondi que nem sabia se ele tinha carro. 

8. Qual a importância desses símbolos para essas áreas da vida? 

 Neste caso era aprovação ou reprovação da avó para o namorado da neta. Pode mudar 
muita coisa. São importantes pela questão do score que mencionei 

9. E como refletem a centralidade do trabalho na vida do gestor homem. 

 Depende do que a pessoa escolhe e tem como essência de vida.  

 Isso muda muito de pessoa para outra.  

 Alguns estão muito mais preocupados em ser feliz no trabalho, engajada, em ter prazer no 
trabalho, e outros podem ir muito mais atrás de bens materiais e assim essas escolhas 
impactam a tomada de decisão, por exemplo, olham muito mais o status que terão na 
empresa do que os valores da empresa. 

10. Qual é o papel e a importância do trabalho para você? 

 Eu passo 12 horas por dia aqui, trabalhando, para que eu consiga conviver na 
sociedade, estar bem, pois a estrutura financeira da casa depende de mim, eu trabalho 
para que minha família esteja bem, para eu estar bem, me sentir valorizado no 
trabalho, por ser valorizado pela minha trajetória, eu me sinto bem e tenho prazer em 
trabalhar, e não  me imagino não  trabalhando, talvez num futuro lá na frente eu possa 
desfrutar de um conformo maior e diminuir a intensidade, mas quero me sentir útil 
sempre, faz parte e isso tem muito a nossa essência de continuar ativo, se sentindo 
capaz, se sentindo desafiado, o seu trabalho te desafia, em sua casa e, com seus filhos, 
até para ser um marido melhor, um avô melhor, enfim, um profissional melhor, tem 
total sinergia aí, seu papel profissional impacta os outros papeis. 

11. Quais os símbolos de poder que melhor representam você enquanto gestor? 

 O legado que eu vou deixar na minha vida profissional, como eu quero ser visto pela 
empresa, pela minha família, pelos meus amigos, a reputação é o maior símbolo de 
poder que a pessoa pode ter, a imagem que ela projeta e que ela é de fato, o legado tem 
o fato real e não  é só a imagem, tem o fato que sustenta, e isso é o maior símbolo de 
poder. 

12. Você gostaria de acrescentar algo?  

 Acho que é isso. 
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Entrevista 08 – 2a Fase 
09.04.2016 
 
Características do respondente:  
Idade: 55 
Escolaridade: pós-graduado 
 
Dados da Empresa: 

• Tipo de capital: Fechado 
• Porte: Médio 
• Segmento: Homecenters  

Tempo na empresa: 3 anos e meio 
Cargo: CEO 
Tempo em cargo de liderança: 33 anos 
 
1. Conte um pouco sobre sua trajetória profissional. 

 Comecei a trabalhar com 22 anos numa empresa de seguro saúde como chefe da área de 
benefícios. Depois entrei no C.F.(multinacional de Varejo) como Trainee e passei por 
vários cargos até ser diretor de loja. O GG (Grande banco de investimentos) comprou o 
PM (rede local de varejo) e eu fui para Salvador. Fiquei um ano e meio lá e depois o S 
(grupo multinacional de varejo) me chamou para voltar a Porto Alegre como Gerente 
Geral de loja. Cresci no S, e cheguei a Diretor de Operações. Quando o W. (ree 
multinacional de varejo) comprou o S, segui crescendo, me tornei VP da região Sul, e 
depois VP de Hipermercados Brasil. E 2012 recebi o convite para ser o CEO da A. (rede 
de Homecenters) e lá estou. 

2. Em que momento da sua vida você passou a ser gestor?  

 Aos 22 anos, na empresa de seguro saúde. 

3. Quais são os símbolos de poder para os gestores homens;  

 Eu acho que estar numa posição de liderança numa grande empresa, um cargo alto 
numa empresa de porte. 

 Também a tua trajetória, teu histórico respalda o cargo que ocupa. 

 Depois vem símbolos de posicionamento na sociedade, existem vários grupos de 
networking de executivos, e tem pessoas que se destacam nisso,  e passam a ser vistos 
fora da empresa, como ícone de um segmento. 

 A casa onde mora, o carro, lugares que frequenta, as pessoas com quem se relaciona, 
fazem um conjunto desse mundo. 

 Aqui em SP temos a simplicidade de estar escondido. 

 Lá no Sul, você reencontra um amigo que não o vê há muito tempo, ele quer saber o que 
você faz, onde você mora, e assim já recebe um scorecard, a pessoa vê o carro e vê outras 
coisas nesse contexto e já te classifica num ranking. No sul isso é gritante, aqui não , mas 
talvez seja porque meu grupo de relacionamento aqui é diferente. Em Porto Alegre tem 
uma competição muito grande de querer aparecer, eu vejo quando vou a praia em janeiro, 
é uma competição de casa e de carro, uma coisa mesquinha, aqui talvez até exista isso, 
mas eu não vivo nesses meios aqui porque meu ambiente é outro, o meu Hall de amizades 
aqui eu não sinto tanto esses valores, entre nos aqui eu não vejo isso, mas no Sul é muito 
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forte isso. Um jogador de futebol compra um carro, o outro tem que comprar um melhor, 
entre os artistas é igual. Aqui as pessoas com quem me relaciono não  estão nessa.  

 Dependendo do nível da pessoa compete no nível dela, entre amigos que tem carro 1000, 
eles querem ter o melhor carro mil. Os que tem carro importado, querem ter o melhor 
carro importado. 

4. Quais desses símbolos você percebe serem mais representativos do gestor 
homem? 

 O cargo e a empresa onde trabalha. 

 Minha trajetória, enquanto eu estava como gerente de setor no C.F. eu via o cargo de 
diretor da loja como sendo o máximo. A medida que você vai atingindo novos 
degraus, algumas portas se abrem, e novos níveis se abrem.  

5. Poderia dar alguns exemplos de situações que você já viveu ou observou a importância 
desses símbolos para o gestor homem? 

 Quando assumi como VP da regional sul, o quanto as pessoas te veem de forma 
diferente, admirando, ou se aproximando de você para tirar algum proveito, por 
oportunismo. Pessoas querendo fazer negócios, querendo oferecer as suas empresas, 
entrar nas empresas e veem você como uma porta de entrada, e muitas vezes para 
influenciar determinadas situações.  

 Quantas palestras eu dei na época, em função dessa posição você da uma qualificação 
a um evento pelo sua presença, o seu cargo tem um peso para qualificar um evento, 
um grupo, um debate. 

 Em eventos do segmento, onde seus pares estão lá assistindo e você vai levar um 
resultado de sucesso, isso te dá uma credibilidade naquele meio, você também tira 
proveito dessa situação pois seu trabalho é valorizado em frente aquele grupo todo. 

 Como trabalhei em 4 culturas muito diferentes, franceses, americanos, portugueses, e 
agora brasileiros, vejo que esses símbolos variam de uma para outra. No S, o símbolo 
de poder dos cargos era muito forte. Uma das primeiras mudanças que o W fez foi 
tirar os cargos do crachá. Na cultura do W, a primeira coisa foi se aproximar da base, a 
hierarquia era forte, mas os degraus não  distanciavam, e se aproximaram das lojas. Os 
portugueses visitavam as lojas mas não  falavam com as pessoas da loja. A distancia 
era a praxe, comiam em mesas separadas, a hierarquia no S, maior empresa de 
Portugal, a forma como exigiam ser chamados, sempre com Doutor antes do nome. 
Você não  podia se dirigir a eles, eles é que se dirigiam a você se quisessem. Essa 
relação próxima não  existe com os portugueses, e na empresa atual, parece mais com 
os portugueses. As pessoas da liderança, controladores da empresa, são Doutores 
também, lá existe toda essa pompa, e meu antecessor também era assim. 

6. Você mencionou os símbolos X, Y, Z. ( citar os mais representativos) Poderia me 
dizer em que áreas da vida esses símbolos se refletem? Poderia dar alguns 
exemplos? 

 O exemplo que eu posso dar para meus filhos, para a minha esposa, eles sabem o que a 
gente sofre nesse meio, eles reconhecem a trajetória e eles tem essa admiração e 
querem fazer algo igual, seguir o exemplo. 
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 No meio religioso, você vai dar um testemunho do que aconteceu na sua vida, as 
pessoas dão mais valor quando você tem uma posição diferenciada, você está falando 
e dando seu testemunho, o fato de você ter um cargo alto recebe mais atenção, as 
pessoas gostam de ouvir alguém que Deus, de uma certa forma abençoou mais, a 
pessoa tem um histórico e isso da mais credibilidade. O presidente de uma empresa da 
um testemunho de fé e outro que não tem um cargo relevante, infelizmente o 
presidente vai ter mais credibilidade e receber mais atenção. 

 O resto é mais fútil, um clube, ou no condomínio da casa de praia, uma disputa e cada 
um querendo mostrar mais que o outro, esse ano aconteceu com a gente, a gente se 
desgostou tanto do sul, desse mundo de competição, que queremos colocar a casa de 
praia a venda. As pessoas reformam a casa e quem nunca te convidou, convida para 
mostrar a casa reformada, e querem mostrar cada quarto da casa, para se exibirem, aí 
começa a falar e contar vantagem, pra que isso, um mundinho mesquinho e 
materialista. Os papos são todos tentando vender uma imagem, contando vantagem, 
viagem ao exterior, ou postando no Facebook querendo mostrar uma situação falsa. 

 O mais importante são teus filhos, tua família, num mundo religioso, podendo ajudar 
as pessoas. As vezes ostenta mais quem almeja estar num lugar onde não está, quer 
tanto ser que ostenta antes de estar. Eu já passei por isso, já fui assim, você acaba 
entrando nessa de competir e ostentar, mas esse ano ficamos entre nós mesmos, para 
evitar essa convivência, essa competição, ficamos isolados e no final colocamos a casa 
a venda pois cansamos desse meio. As pessoas tentam projetar uma imagem que não  
são. O carro, a viagem, os bens, e muitas vezes a pessoa está toda endividada, 
querendo mostrar que esta tudo bem. Eu tenho uma Santa Fé desde 2011. Lá no sul eu 
não estaria, pois a pessoa olha qual frequência você troca de carro. Já gastei muito 
dinheiro com isso, trocando carro que não precisava trocar, e aqui não  preciso fazer 
isso, e posso investir em outras coisas pelo valor que elas tem por mim, e não  pelo 
valor de ostentar. 

7. Qual a importância desses símbolos para essas áreas da vida? 

 Hoje em dia você tem cada vez menos amigos de qualidade. Nesses ambientes você é 
você mesmo. Em outros, tem que usar essas circunstancias para estar dentro desses 
grupos. Os interesses, as oportunidades, as situações.  

 Em teu hall de amigos você vive muito melhor, sendo você mesmo. Em outros 
ambientes você tem que entrar no esquema de projetar uma imagem.  

 É legal o reconhecimento das pessoas mas tem que saber balizar para não  entrar numa 
arrogância, uma prepotência, passar do ponto, e eu me preocupo de não  deixar isso 
acontecer comigo. Os cargos que já tive, vejo meu antecessor, o cara que era meu 
antecessor aparecia tanto, estava sempre na mídia, cuidava muito dessa parte social, 
aparecendo, volta e meia estava na TV, em eventos do D (politico e organizador de 
eventos), eu vou de vez em quando mas ele estava em todas, figurinha carimbada, e a 
forma dele atuar, muito distante das pessoas, e parece que ele era mais que eu, não  sei 
se estou certo ou errado, mas ele com uma atitude prepotente, o cargo tem uma 
postura, tem que se apresentar bem, mas não  pode passar do limite.  

 Estou pensando muito no que eu posso ajudar as pessoas. Muitas vezes podemos usar 
nossa posição para influenciar outras pessoas a aderirem a uma causa. Os empresários se 
combinando, se cotizando, engajando outras pessoas para fazer o bem, sua posição para 
impactar em algo social, um fim mais nobre. 
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8. E como refletem a centralidade do trabalho na vida do gestor homem. 

 O trabalho está no centro realmente e tudo gira em torno dele pois ali você consegue 
construir, fazer o teu meio, conviver, dele você vai viver, construir tua família, projetar 
as coisas que quer na vida, aquilo te da condições de organizar tua casa, organizar sua 
família, planejar o futuro, entender onde vai querer levar a sua família, e isso vem das 
condições que vem de seu trabalho, tudo emana dali, eu não posso dar um passo maior 
que minha perna, mas pelo meu trabalho posso dar um planejamento futuro, seja os 
bens, seja o apoio aos filhos, seja o planejamento da velhice, em cima daquilo que 
você recebe e onde pode chegar no seu trabalho 

9. Qual é o papel e a importância do trabalho para você? 

 100%, a gente sempre fala que a família está em primeiro lugar, mas se eu não  tiver 
um emprego, um trabalho, o que vai ser da minha família?  

 Uma coisa que nunca aceitei foi o profissional não aceitar uma transferência porque  a 
mulher não  quer ir, mas corre o risco de perder o emprego o não aceitar a mudança. 
Ou a mulher que não vai com o marido. Coloca em risco o trabalho do marido, ou 
coloca em risco o casamento, por um capricho. Se aquela é a renda da família, todos 
tem que fazer um esforço e aceitar a transferência. Eu coloco a família em primeiro 
lugar em muitas coisas, mas o teu sustento vem do trabalho. 

10. Quais os símbolos de poder que melhor representam você enquanto gestor? 

 Eu tento demonstrar pelo exemplo, eu sigo uma conduta Ética, e tento passar para as 
pessoas essa conduta, uma forma justa de gerir, e mostrando pelo exemplo, de 
considerar as pessoas, de respeitar, pelo poder do exemplo. 

11. Ou quais são os símbolos de poder mais importantes para você na sua gestão? 

 A trajetória, o currículo, te dá a chancela até a pessoa provar como ela é e quem ela é, 
e a primeira impressão vem do seu currículo. 

12. Você gostaria de acrescentar algo?  

 Eu acrescento que tudo isso, a ostentação, essa representação faz parte do jogo, faz parte 
de estar inserido, as pessoas acabam te levando, e se relacionam com você em base a 
proveitos que podem ser para um lado ou para os dois lados, você está vivendo nesse 
mundo e tem que fazer parte disso, e tem que saber dosar.  

 Entre amigos as pessoas estão desarmadas, a vontade, sem preocupação, mas quantas 
vezes você pode ter esse sentimento na semana? Não  da para estar assim todo tempo. No 
trabalho tem que demonstrar aquele personagem, que se faz respeitar, as pessoas estão te 
observando o tempo todo, e o líder ainda mais, o tempo todo observado e você tem que 
cuidar dessa imagem e as pessoas falam, te julgam, constroem ou destroem a tua imagem, 
a forma como você fala, responde, defende teu ponto de vista. Tem que estar sempre 
consciente e ligado nisso, cuidando de sua imagem. Esse personagem também é um 
símbolo de poder, pois é uma maneira de se defender, de se preservar, de manter seu 
poder, é um instinto de sobrevivência, comprovar que merece estar onde está e manter-se 
na posição de liderança. Você está sempre sendo avaliado pelos que estão em cima e por 
sua equipe também.  

 Os erros que pessoa cometer, os erros de juízo, de julgamento, as decisões que podem ser 
erradas, e podem te levar a perder o seu emprego, como já aconteceu com tantas pessoas, 
ao perder a confiança. 



193 

 As pessoas que se colocam num patamar de intocáveis, que tem excesso de autoconfiança, 
se posicionam acima do bem e do mal, aparentemente usam esse personagem para se 
proteger, mas isso só funciona até certo ponto. Uma hora a verdade vem à tona e aí não se 
segura. Imagens que são criadas para a pessoa se esconder atrás dela. Pessoas que se 
seguram por serem muito próximas dos controladores, o poder que vem da proximidade 
do poderoso.  A pessoa usa desse artificio para dominar e se perpetuar. Mas a verdade 
uma hora vem à tona.  
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APÊNDICE I - INCIDÊNCIA DE SÍMBOLOS IDENTIFICADOS NAS ENTREVISTAS 

DA 2ª FASE 

 
Incidência de Símbolos identificados nas entrevistas da 2a Fase 
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APÊNDICE J - SÍMBOLOS DE PODER E AS ÁREAS DA VIDA 
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APÊNDICE K - A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO 
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