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RESUMO 
 
 

CULTURA DE DEVOÇÃO: UM ESTUDO SOBRE OS PROCESSOS DE 
LEGITIMAÇÃO E DE MANUTENÇÃO E OS MOTIVOS DA DEVOÇÃO A UMA 

ORGANIZAÇÃO 
 
 

AUTORA: Katiuscia de Fátima Schiemer Vargas 
ORIENTADOR: Gilnei Luiz de Moura 

 
 

O presente estudo tem como objetivo compreender como ocorrem os processos de 
legitimação e de manutenção da cultura de devoção e o seu entrelaçamento com os motivos 
pelos quais os trabalhadores se tornam devotos a uma organização. Nesse intuito, foram 
definidos os seguintes objetivos específicos: a) descrever o contexto cultural da organização 
estudada, enfatizando os elementos que compõem e caracterizam a cultura de devoção; b) 
caracterizar os processos de mediação (econômica, política, ideológica e psicológica) 
investidos pela organização e as formas de poder consubstanciadas neles; c) analisar os 
motivos pelos quais os trabalhadores se tornam devotos à organização. Para tanto, 
desenvolveu-se uma pesquisa exploratória, de abordagem qualitativa, a partir de um estudo 
de caso em uma empresa do ramo da Tecnologia da Informação e Inteligência Estatística, 
denominada ficticiamente de Confidence, escolhida por ser representativa do fenômeno da 
cultura de devoção. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de entrevistas abertas – 
aproximação inicial do campo –, entrevistas semiestruturadas – coleta de dados propriamente 
dita –, fontes discursivas que compuseram o corpus analítico e observações diretas ao longo 
da imersão em campo. Foram tomados como sujeitos da pesquisa trinta trabalhadores, sendo 
10 (dez) do nível organizacional da “gestão” e 20 (vinte) da “operação”. Como lente analítica, 
utilizou-se a Análise Sociológica do Discurso (ASD), vinculada à Tradição Espanhola de 
Pesquisa Social Qualitativa. No que tange aos resultados da pesquisa, observou-se um 
contexto cultural composto por um plano concreto (cenário, práticas e estratégias 
organizacionais) e um plano subjetivo (significações), dotado de simbolismos propagados 
reiteradamente, representando e reverberando a filosofia que a empresa quer instituir e 
possibilitando a institucionalização de uma infraestrutura de manutenção da cultura de 
devoção. No que diz respeito aos processos de mediação, caracterizou-se uma rede 
multidimensional, abarcando as esferas econômica, política, ideológica e psicológica de 
mediação, que tem consubstanciada em si um poder simbólico e perlocucionário. Somando-
se ao contexto cultural e aos processos de mediação, os sentidos do trabalho nas suas 
dimensões individual, organizacional e social também se apresentaram como motivos para a 
devoção dos trabalhadores à organização. A partir desses resultados, verificou-se que o 
âmago da cultura de devoção reside na ideologia e na alienação psicológica, sendo ambas 
agentes de legitimação e de manutenção. A ideologia é alicerce, ao mesmo tempo em que é 
sistematizadora e reforçadora da cultura de devoção; a alienação psicológica, por sua vez, dá 
suporte à ideologia, garantindo o domínio afetivo, emocional e simbólico dos trabalhadores e 
representando o enraizamento da cultura de devoção. O contexto cultural e os simbolismos 
disseminados, os processos de mediação econômica e política, e os sentidos do trabalho 
contribuem de forma subsidiária para a legitimação e a manutenção da cultura de devoção. 
Em conclusão, os processos de legitimação e de manutenção estão interligados, ocorrem 
simultaneamente e se retroalimentam para que a realidade da cultura de devoção seja 
percebida como válida e plausível e, sobretudo, se sustente ao longo do tempo.  
 
 
Palavras-chave: Cultura de Devoção. Ideologia. Processos de Mediação. Análise Sociológica 
do Discurso. 





 

ABSTRACT 
 
 

DEVOTION CULTURE: A STUDY ABOUT THE LEGITIMATION AND 
MAINTENANCE PROCESSES AND THE REASONS OF DEVOTION TO AN 

ORGANIZATION 
 
 

AUTHOR: Katiuscia de Fátima Schiemer Vargas 
ADVISOR: Gilnei Luiz de Moura 

 
 

The present study aims to understand how the legitimization and maintenance processes of 
the devotion culture occur and their interlacing with the reasons why the workers become 
devotees to an organization. In this sense, were defined the following specific objectives: a) to 
describe the cultural context of the studied organization emphasizing the elements that 
compose and characterize the devotion culture; b) characterize the mediation processes 
(economic, political, ideological and psychological) invested by the organization and the forms 
of power embodied in them; c) analyze the reasons why workers become devotees to the 
organization. For that, an exploratory research of qualitative approach was developed, starting 
from a case study in a company of the Information Technology and Statistical Intelligence field, 
denominated fictitiously of Confidence, chosen for being representative of the devotion culture 
phenomenon. The research data were collected by means of open interviews - initial field 
approximation -, semi-structured interviews - data collection itself -, discursive sources that 
composed the analytical corpus and direct observations throughout the field immersion. Thirty 
workers, 10 (ten) of the "management" organizational level and 20 (twenty) of the "operation" 
were taken as research subjects. As analytical lens, was used the Sociological Discourse 
Analysis (SDA), linked to the Spanish Tradition of Qualitative Social Research. Concerning to 
the research results, it was observed a cultural context composed by a concrete plan 
(scenarios, practices and organizational strategies) and a subjective plan (significations), 
endowed of symbolisms repeatedly propagated, representing and reverberating the 
philosophy that the company wants to institute and making possible the institutionalization of 
an infrastructure of maintenance of the devotion culture. In what referes to the mediation 
processes, a multidimensional network was characterized, encompassing the economic, 
political, ideological and psychological spheres of mediation, which has embodied in itself a 
symbolic and perlocutionary power. Adding to the cultural context and the mediation 
processes, the meanings of work in its individual, organizational and social dimensions were 
also presented as reasons for the devotion of workers to the organization. From these results, 
it was verified that the core of the devotion culture resides in the ideology and the psychological 
alienation, being both agents of legitimation and maintenance. Ideology is a foundation, at the 
same time that it is systematizer and reinforcer of the devotion culture; the psychological 
alienation, in turn, supports the ideology, ensuring the affective, emotional and symbolic 
domain of the workers and representing the rooting of the devotion culture. The cultural context 
and disseminated symbolisms, the economic and political mediation processes and the 
meanings of labor contribute in a subsidiary way to the legitimation and maintenance of the 
devotion culture. In conclusion, the legitimation and maintenance processes are 
interconnected, occur simultaneously and feed back itself so that the reality of the devotion 
culture be perceived as valid and plausible and, above all, sustains itself over time. 
 
 
Keywords: Devotion Culture. Ideology. Mediation Processes. Sociological Discourse 
Analysis. 
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CAPÍTULO 1 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
 
 
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

1.2 OBJETIVOS DA TESE 

1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Em pleno auge do individualismo, o homem nunca esteve tão encerrado nas 
malhas das organizações e tão pouco livre em relação ao seu próprio corpo e ao seu 

modo de pensar. Hoje, tudo na sociedade e nas organizações é construído para 
fazer o indivíduo crer na sua vocação de homem livre e criador”. 

 
Eugene Enriquez (1997).  
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 

 

Este capítulo apresenta os pressupostos basilares da tese, especialmente 

aqueles que revelam as suas motivações teóricas e empíricas. Nesse sentido, realiza-

se inicialmente uma contextualização do tema e delimitação do problema investigado, 

apresenta-se a pergunta de pesquisa e os objetivos da tese. Em seguida, discorre-se 

sobre a relevância do estudo e, por fim, a estrutura da tese. 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Sociedade industrial, sociedade centrada no mercado (RAMOS, 1989), 

sociedade da gestão, sociedade gerencial e poder gerencialista (GAULEJAC, 2007). 

Denominações diferentes, mas que correspondem a uma mesma conformação social 

estruturada a partir e para a lógica capitalista: o mercado e as organizações como 

elementos centrais e reguladores da vida econômica, social e cultural dos indivíduos. 

Nesta conjuntura, as organizações são elevadas a “instituições divinas” 

(ENRIQUEZ, 2006), transformadas em estruturas de referência profissional e pessoal, 

lugar de pertencimento e convivência em que os sujeitos estabelecem relações de 

dependência econômica, psíquica e social (GAULEJAC, 2007). Assim, constitui-se um 

ideário que dignifica e reifica o papel das organizações na sociedade e, em particular, 

na estruturação da vida humana que, mediante este paradigma, passa a ser 

circunscrita nos parâmetros do mercado, ou seja, desenhada de acordo com padrões 

de desempenho, sucesso, status e rentabilidade. 

As organizações são personificadas como figuras fontes de realização, 

tornando-se fetiches às pessoas (BENDASSOLLI, 2009), dominando seus aspectos 

intersubjetivos e transformando cada uma em trabalhador e cada trabalhador em 

instrumento moldado às suas necessidades (GAULEJAC, 2007). Como reflexo, 

configura-se o que Ramos (1989) denominou de síndrome comportamentalista, que 

compreende a categorização e o enquadramento da vida do indivíduo de acordo com 

as regras oriundas do mercado e das organizações, fazendo com que o senso pessoal 

de critérios adequados à conduta humana seja ofuscado por suas prerrogativas. 

Decorre que, para assegurar essa ordem, as organizações investem em 

práticas, simbolismos e mecanismos de poder que contribuem para a construção de 
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um universo gestionário controlado, instrumentalizam um sistema de condicionamento 

e a hegemonia da ideologia dominante. 

A ideologia, enquanto agente de ocultamento das ideias particulares da classe 

dominante, atua homogeneizando a realidade social (CHAUÍ, 1980; MARX, 2013) e, 

desta forma, conduz os trabalhadores a se enquadrarem nos moldes esperados, 

internalizarem a visão hegemônica construída para eles e até sobre eles, inclusive, 

fazendo-os atribuir sentido a ela e assumi-la como suas próprias visões de mundo. 

No que diz respeito aos mecanismos de poder, processos de mediação são 

gerenciados pelas organizações a fim de atenuar as contradições inerentes à relação 

empresa-trabalhador e, assim, facilitar a sujeição aos seus preceitos. Podem ser 

praticados em diferentes instâncias de satisfação dos trabalhadores: possibilidade de 

ganhos salariais adicionais, prêmios, concursos, recompensas para os trabalhadores 

excepcionais (mediação econômica); autonomia, incentivo à iniciativa individual 

(mediação política); sistema de valores, filosofia organizacional baseada num credo, 

constituição de uma religiosidade organizacional (mediação ideológica); empresa 

como objeto de identificação, de amor, fonte de prazer do/para o trabalhador 

(mediação psicológica) (PAGÈS et al., 1987). 

Desta forma, o contexto organizacional é apresentado aos trabalhadores como 

um universo de benefícios, como uma realidade privilegiada capaz de lhe prover 

realizações de toda ordem. Isto faz com que o trabalhador deposite na organização a 

esperança de satisfazer seus desejos e, acreditando na promessa de compartilhar do 

seu sucesso, despenda todos os seus esforços para que ela atinja suas metas e 

objetivos (GAULEJAC, 2007). 

Nesse ensejo, determinadas organizações conseguem projetar esses ditames 

da sociedade gerencial na sua cultura, fazendo com que os trabalhadores se 

envolvam, dediquem-se, reverenciem os seus preceitos, venham a aderir aos seus 

dogmas, cultuem a sua ideologia e promovam a sua continuidade. São organizações 

que desenvolvem uma cultura dotada de potencial ideológico que instiga adoração, 

veneração, estabelecimento de vínculos, que desperta sentimentos de pertencimento 

e identificação, que faz com que o trabalhador tome para si os seus valores e a sua 

filosofia. Trata-se de uma cultura de devoção, tema central desta tese e ao qual se 

dirige a problemática investigada. 

A cultura de devoção compreende uma realidade de extremo envolvimento do 

trabalhador aos preceitos da organização, onde são disseminados simbolismos, se 
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cultuam de maneira inquestionável os seus valores, crenças, hábitos, objetivos e a 

sua ideologia, se renunciam os questionamentos e edifica-se um universo simbólico 

deificado, (con)sagrado, ao qual o trabalhador torna-se devoto. É baseada em práticas 

de promulgação de seus valores, propagação do sentimento de elitismo, momentos 

de louvação aos seus destaques, bem como de rigidez de adaptação e mecanismos 

de controle que, aceitos pelos trabalhadores, os conduzem à lealdade, à dedicação e 

à veneração (COLLINS; PORRAS, 1995). 

A cultura de devoção evoca no trabalhador um desejo de estabelecer uma 

ligação, uma identificação com a organização e a sua cultura que, aparentemente, é 

uma realidade coerente, satisfaciente, benéfica e que lhe dá possibilidade de desfrutar 

de privilégios de natureza econômica, política, social e psicológica. Para isso, a 

organização dedica-se a promover a constituição de laços e vínculos, relacionamentos 

de dependência que busquem garantir a convergência de objetivos individuais e 

organizacionais. 

Entretanto, assumir, no contexto da cultura de devoção, que o trabalhador 

estabelece vínculos com a organização simplesmente por identificar-se com seus 

objetivos, lograr de sentimentos de pertencimento e visualizar oportunidades de 

reconhecimento e crescimento profissional, parece ser apenas “um lado da moeda”. 

Afinal, por que os trabalhadores se tornam devotos às organizações? Este 

questionamento, tomado como auxiliar do desenvolvimento da pesquisa, parte do 

entendimento de que, assim como a sociedade gerencial, o universo da cultura de 

devoção pode guardar em si múltiplas contradições e tensões com implicações sobre 

a subjetividade dos trabalhadores que se tornarem devotos à organização. 

Ademais, conforme Weber (2012), o exercício do poder só se efetiva quando a 

fonte de dominação é legitimada por aqueles que se deseja dominar. Ou seja, a cultura 

de devoção não consiste em um sistema autopoiético, que produz e sustenta a si 

mesmo, que é autossuficiente. Ela precisa do engajamento dos trabalhadores em 

seus mecanismos, necessita da subsunção das visões e objetivos do trabalhador às 

visões e objetivos organizacionais e da adesão à sua ideologia. 

Neste sentido, a legitimidade é fundamental, pois tornará acessível e plausível 

ao trabalhador o sentido global produzido (BERGER; LUCKMANN, 1985) sobre a 

realidade cultural vivida e, assim, irá conferir aparência de naturalidade e organicidade 

ao universo simbólico construído e às práticas desenvolvidas para a subsistência da 

cultura de devoção. 
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Diante do exposto, define-se a seguinte pergunta de pesquisa, norteadora do 

estudo: Como ocorrem os processos de legitimação e de manutenção da cultura de 

devoção em uma organização e, consequentemente, a transformação dos 

trabalhadores em devotos? 

Para o desenvolvimento do estudo, fez-se necessária a definição de uma 

organização com potencial representativo e revelador da cultura de devoção para que, 

de fato, se pudesse buscar responder à pergunta de pesquisa. Deste modo, após uma 

aproximação inicial do campo onde se vivenciou o contexto cultural e analisaram-se 

alguns elementos empíricos que, respaldados pelo aporte teórico, pudessem 

caracterizar uma cultura de devoção, foi possível definir como caso a ser estudado 

uma organização do ramo da Tecnologia da Informação (TI) e Inteligência Estatística, 

aqui denominada de Confidence. 

 

1.2 OBJETIVOS DA TESE 

 

A fim de prover o entendimento do problema e da pergunta de pesquisa, esta 

tese tem como objetivo geral compreender como ocorrem os processos de legitimação 

e de manutenção da cultura de devoção e o seu entrelaçamento com os motivos pelos 

quais os trabalhadores se tornam devotos à organização estudada. 

 

Para atingir o objetivo geral, definem-se os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Descrever o contexto cultural da organização estudada, enfatizando os elementos 

que compõem e caracterizam a cultura de devoção; 

b) Caracterizar os processos de mediação (econômica, política, ideológica e 

psicológica) investidos pela organização e as formas de poder consubstanciadas 

neles; e 

c) Analisar os motivos pelos quais os trabalhadores se tornam devotos à organização. 
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1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

O desenvolvimento desta pesquisa abordando o tema da cultura de devoção e 

com os delineamentos aqui assumidos resguarda em si justificativas de cunho 

individual, acadêmico, prático e social que configuram a relevância do estudo. 

No âmbito individual, a justificativa da pesquisa tem sua origem em inquietudes 

da pesquisadora produzidas ainda durante a Graduação e, especialmente, no curso 

de Mestrado em Administração, no que diz respeito ao endeusamento das 

organizações na sociedade atual, ao poder divino conferido ao empresariado e à 

importância que as diretrizes do mundo da gestão assumiram na estruturação da vida 

das pessoas enquanto sujeitos sociais. 

Questionamentos relacionados ao papel social da Administração e das 

pesquisas em Estudos Organizacionais, e ao fato de as pessoas alicerçarem suas 

vidas no trabalho e nas empresas fizeram com que se caminhasse para o 

desenvolvimento de uma pesquisa abordando uma temática que pudesse ampliar, 

ainda que de forma primária, a reflexão acerca deles. 

Desta maneira, considerando que ao desenvolver uma cultura de devoção as 

organizações transformam-se em objeto de adoração dos trabalhadores, os quais 

aderem à sua ideologia, estabelecem vínculos de lealdade e expressam sentimentos 

de envolvimento, pertencimento e de culto a seus preceitos, tem-se uma temática que 

permite o aprofundamento nessas motivações individuais da pesquisadora e que 

propicia ponderações sobre um contexto que sacraliza as organizações. 

No âmbito acadêmico, a relevância do estudo está relacionada à escassez de 

pesquisas acerca da cultura da devoção, à adoção de uma abordagem crítico-reflexiva 

do tema e, principalmente, ao seu diferencial metodológico, o que implica em 

justificativas teórico-metodológicas para o seu desenvolvimento. 

O estudo da cultura de devoção ainda é incipiente e carecedor tanto de 

definições conceituais como de investigações empíricas que explorem desde os 

mecanismos de formação até como e por que ela é legitimada e perpetuada nas 

organizações. 

Mesmo que alguns autores tenham apresentado propostas conceituais e que 

alguns estudos tenham sido realizados, poucas pesquisas nacionais e internacionais 

debruçaram-se especialmente sobre a temática da cultura de devoção. 

Especificamente, podem ser citadas as pesquisas de James C. Collins e Jerry I. 
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Porras, 1995, em seu livro “Feitas para durar: práticas bem sucedidas de empresas 

visionárias” e a de Maria Ivete Trevisan Fossá, 2003, em sua tese de doutorado 

intitulada “A cultura de devoção nas empresas familiares e visionárias – uma definição 

teórica e operacional”. 

A pesquisa de Collins e Porras (1995) investigou as empresas visionárias1 

enfatizando todos os aspectos históricos e condições que as fizeram/fazem prosperar 

ao longo dos anos. A cultura de devoção foi abordada enquanto elemento reforçador 

da ideologia central das empresas visionárias, ou seja, não compreendia 

especificamente o foco da pesquisa. Fossá (2003), por sua vez, tomando como base 

as pressuposições de Collins e Porras (1995), pesquisou empresas familiares 

visionárias com o intuito de propor uma definição teórica e operacional para a cultura 

de devoção. 

Outras pesquisas internacionais tangenciaram a temática da cultura de 

devoção, explorando a cultura como um mecanismo de controle com potencial para 

provocar sentimentos e emoções e, assim, iludir os trabalhadores em um sistema 

hegemônico (RAY, 1986); evidenciando a utilização de práticas da cultura 

organizacional para promover a disciplina, a integração e o controle como, por 

exemplo, o discurso da “nossa empresa, nossa família” (CASEY, 1999); destacando 

as implicações totalitárias da filosofia de controle que contribui para a repressão do 

trabalhador, bem como os efeitos práticos dos programas de cultismo organizacional 

(WILLMOTT, 1993); analisando os esforços corporativos para disseminar a 

conformidade e a cultura de cumprimento (INTERLIGI, 2010); investigando a cultura 

como estrutura de dominação ideológica (SCHREIBER, 2013). 

Entretanto, mesmo com estudos investigando alguns aspectos relacionados, o 

fenômeno da cultura de devoção ainda permanece velado tanto aos olhos dos 

pesquisadores e da academia, quanto dos trabalhadores que se inserem em 

ambientes organizacionais que pregam e disseminam os preceitos da devoção. Por 

que e como a cultura de devoção se forma e se solidifica, ou, ainda, como se indagou 

no introito desta tese, por que os trabalhadores se tornam devotos, quais as possíveis 

implicações da cultura de devoção sobre aspectos individuais e/ou sociais dos 

trabalhadores, são prismas da temática que ainda não foram explorados. Inclusive, 

                                                 
1 Empresas visionárias: instituições líderes em seus setores, admiradas pelas outras empresas da 

área, que prosperaram por muitos anos, ao longo dos ciclos de vida de vários produtos e passaram 
por várias gerações de líderes ativos. 
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essas são indicações de pesquisas futuras apresentadas na conclusão do trabalho de 

Fossá (2003). 

Somando-se a este cenário, a realização de uma análise bibliométrica da 

produção científica nacional2 (artigos, teses e dissertações) e internacional3 (artigos) 

no período de 2000 a 20154, demonstrou que poucas publicações avizinharam a 

temática da cultura de devoção em si, enquanto universo simbólico dotado de 

potencial ideológico e de práticas relacionadas à dedicação e veneração pelos 

trabalhadores.  

Especificamente, utilizando os termos “cultura de devoção” e “devoção” para 

busca em publicações nacionais, encontra-se 1 (uma) tese e 1 (uma) dissertação, ao 

passo que não são encontrados artigos publicados em periódicos da área da 

Administração que trabalhem especificamente a cultura de devoção. A tese é o 

trabalho de Fossá (2003), já mencionado aqui; a dissertação é uma pesquisa de 2010 

que investiga as manifestações culturais regionais no ambiente de um hospital e, 

deste modo, aborda a devoção religiosa como prática social comum na organização.  

Por sua vez, com o termo “ideologia”5 são encontradas pesquisas que tratam 

de sistemas econômicos, especialmente o capitalista, e do gerencialismo; que 

discorrem sobre sua ação, fonte de discurso e de força social; e relacionando-a às 

representações do trabalho. Assim, apura-se a ausência de pesquisas específicas da 

temática, exceto a tese de Fossá (2003), já citada e utilizada como fonte nesta tese. 

No que tange às buscas internacionais, utilizando os termos “devotion culture”, 

“devotion” e “ideology”, são encontradas pesquisas na área do marketing, abordando 

a devoção do consumidor às marcas e à promoção de ideologias por meio destas; 

sobre devoção religiosa; dominação social e ideologia empresarial, isto considerando 

todos os termos de busca. Somente as pesquisas acerca da devoção do consumidor 

às marcas e a ideologia que se promove através destas conseguiram timidamente 

                                                 
2 Utilizaram-se como fonte de pesquisa de publicações científicas nacionais os artigos publicados na 

área da Administração no site SPELL® (Scientific Periodicals Electronic Library) e as teses e 
dissertações publicadas na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) que abordavam 
assuntos homólogos ao tema da cultura de devoção e/ou que pudessem abordar algum aspecto 
contributivo para o entendimento do fenômeno.  

3 Para a busca da produção internacional, utilizou-se o portal virtual PROQUEST (http://proquest.com) 
por ele ser considerado uma apreciável fonte aglutinadora de periódicos internacionais. Foram 
considerados artigos internacionais das áreas de Administração, Psicologia e Sociologia. 

4 No ano de 2015 iniciou-se o desenvolvimento do projeto da pesquisa. 
5 A escolha dos termos de busca se baseou no conceito de cultura de devoção assumido e tomado 

como base nesta pesquisa. 
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tangenciar a temática, enquanto as demais permaneceram distantes da ideia de 

cultura de devoção. 

Mesmo sendo uma análise preliminar e que pode (e deve) ser aprofundada, já 

é possível verificar a relevância da pesquisa e, sobretudo, a necessidade de ampliar 

as discussões sobre a cultura de devoção e suas inter-relações, interdependências, 

implicações e reflexos sobre outras searas dos estudos organizacionais. 

Ademais, considera-se importante salientar que a cultura de devoção não 

compreende uma “nova embalagem” para os estudos sobre a cultura organizacional, 

visto que correspondem a realidades organizacionais distintas. O entendimento da 

cultura de devoção, diferentemente da cultura organizacional, não se restringe ao 

conjunto de hábitos, crenças, valores, interações e comportamentos típicos do 

ambiente organizacional: a cultura de devoção é algo mais forte. Segundo Collins e 

Porras (1995), todas as organizações têm cultura, mas nem todas implantam e 

legitimam uma cultura de devoção. 

A cultura de devoção é expressa por meio da abnegação dos trabalhadores, 

pela contemplação dos dogmas impostos, pelo culto a uma ideologia que lhes 

assegura e certifica a existência de um mundo, uma realidade e uma identidade 

interna diferenciada e/ou privilegiada. Quando se fala de cultura de devoção, 

inevitavelmente fala-se de cultismo, de sensação de envolvimento e pertencimento, 

de estabelecimento de vínculos de lealdade e comprometimento, de dimensões 

observáveis e não observáveis, de elementos, práticas e mecanismos que expressam 

certa reverência religiosa à organização. 

Neste sentido, a distinção entre estas duas realidades organizacionais reside 

principalmente no que diz respeito ao potencial ideológico e de dominação da cultura 

de devoção, bem como ao contexto valorativo e dignificador instituído na organização 

por meio do envolvimento do trabalhador com seus dogmas e preceitos, constituindo-

se de uma realidade de impacto superior à própria cultura organizacional. 

Diante do exposto, este trabalho pode contribuir para preencher essa 

deficiência investigativa, arrolando dados que ajudem a desnudar as articulações 

legitimadoras e mantenedoras e o subsídio à devoção dos trabalhadores às 

organizações. Enseja-se colaborar para a construção de conhecimento crítico-

reflexivo que seja capaz de ampliar as discussões sobre os ambientes organizacionais 

e suas forças prescritivas sobre os trabalhadores. 
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Percebe-se o domínio das teorias e das práticas funcionalistas nos estudos 

organizacionais, que mais seguem modismos gerenciais, repetindo-os com rótulos 

diferentes, do que um pensamento crítico acerca das realidades relacionadas às 

organizações (ROHM; LOPES, 2015). Partindo destes pressupostos, busca-se, nesta 

tese, antagonizar a análise e a interpretação ortodoxa dos ambientes organizacionais, 

observando, analisando e refletindo criticamente sobre a cultura de devoção. 

Em termos de diferencial metodológico, adotou-se como lente de investigação 

do fenômeno da cultura de devoção a Análise Sociológica do Discurso (ASD) 

vinculada à Tradição Espanhola de Pesquisa Social Qualitativa da Escola 

Qualitativista Crítica de Madri, sendo esta uma opção ainda pouco utilizada no Brasil 

e no campo das pesquisas em organizações. 

No Brasil, além de estudos teóricos6 desenvolvidos com o intuito de aproximar 

as perspectivas de Análise Sociológica do Discurso (ASD) dos Estudos 

Organizacionais, os trabalhos práticos adotando o método ainda são incipientes e, 

portanto, carecem de desenvolvimento. Até o momento, foram desenvolvidas no país 

2 (duas) teses (COELHO, 2012; MASTELLA, 2015) utilizando a Análise Sociológica 

do Discurso (ASD) e 1 (uma) utilizando a Análise Sociológica Discursivo Imagética 

(ASDI) (UCHÔA, 2017) e delas se originaram artigos com casos exemplificadores7 de 

sua aplicação prática. 

Deste modo, a relevância da pesquisa apoia-se, também, na utilização da 

Análise Sociológica do Discurso (ASD) na medida em que, além de contribuir com a 

aproximação do método dos Estudos Organizacionais e com a demonstração de sua 

aplicação prática em uma pesquisa em Administração, soma-se aos poucos estudos 

e rol de pesquisadores que estão trabalhando na consolidação da Escola Brasileira 

de Análise Sociológica do Discurso (ASD). 

Além disso, destaca-se que a sua adoção como alicerce teórico-metodológico 

para acesso e análise da realidade em estudo permite penetrar nas dimensões 

internas do discurso, desbordando do plano manifesto e considerando a realidade 

social em que ele é produzido. Desta forma, proporciona a compreensão da cultura 

de devoção por meio dos sentidos e significados construídos e atribuídos pelos 

                                                 
6 Exemplos de estudos teóricos sobre Análise Sociológica do Discurso (ASD) – Godoi (2005); Godoi 

(2010); Godoi, Coelho e Serrano (2014). 
7 Exemplos de artigos com casos exemplificadores da utilização da Análise Sociológica do Discurso 

(ASD) – Coelho, Godoi e Coelho (2015); Godoi, Mastella e Uchôa (2018); Soares e Godoi (2017). 
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trabalhadores ao fenômeno, o que corrobora a sua pertinência para o 

desenvolvimento deste estudo.  

A cultura de devoção consiste de um sistema de elementos simbólicos calcado 

em um aparelhamento ideológico articulado pela empresa no intuito de envolver os 

trabalhadores aos seus preceitos e diretrizes. No entanto, dada a sutileza das 

manobras utilizadas pelas organizações para colonizar os domínios afetivos e 

simbólicos dos trabalhadores e criar um caráter sagrado em torno da organização, 

muitas vezes os trabalhadores não percebem a dominação exercida sobre eles 

(ROHM; LOPES, 2015). 

Neste sentido, a relevância do estudo nos âmbitos prático e social está 

relacionada à possibilidade de, por meio de seus resultados e conclusões, dar 

visibilidade e gerar reflexão acerca da instrumentalização do trabalhador, apresentar-

se como um referencial aos gestores interessados em ponderar sobre as implicações 

das exigências das organizações, neste caso específico da cultura de devoção, sobre 

os indivíduos. 

Espera-se que a partir da investigação do contexto cultural, dos processos de 

mediação econômica, política, ideológica e psicológica e como se articulam para 

legitimar e manter a cultura de devoção e assim tornar os trabalhadores devotos, 

possa se ampliar a conscientização de gestores e trabalhadores em direção a 

contextos de trabalho mais humanos, socialmente mais justos e que considerem a 

importância da emancipação do trabalhador enquanto sujeito. 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

Para apresentar o estudo realizado, a tese está organizada em 5 (cinco) 

capítulos que correspondem ao percurso da pesquisa, abarcando, assim, o âmbito 

teórico e empírico do seu desenvolvimento, conforme demonstrado na Figura 1. 

Neste primeiro capítulo – Capítulo 1 –, realizou-se uma contextualização da 

temática e do objeto de estudo, apresentou-se o problema investigado, a pergunta de 

pesquisa e os objetivos da tese, bem como sublinhou-se a sua relevância. 

No Capítulo 2, apresenta-se a construção teórica acerca da cultura de devoção 

que, por sua vez, alicerça o desenvolvimento do estudo. Especificamente, 

conceitualiza-se cultura de devoção, partindo-se do entendimento de cultura, 

perpassando pelos pilares fundamentais da cultura de devoção – ideologia, 
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religiosidade organizacional e poder –, seus elementos centrais e pelas definições do 

universo simbólico que ela compõe e legitima, bem como seus processos de 

manutenção. 

Cabe ressaltar que se buscou nesta tese afastar-se de entendimentos 

dominantes, ortodoxos e/ou funcionalistas, bem como optou-se por adotar como 

diretrizes máximas a reflexão e a submissão da temática a uma análise baseada na 

realidade social fatídica da cultura de devoção, para que, desta forma, se buscasse o 

desenvolvimento de uma pesquisa indutora de teoria, gerada a partir do campo.  

Para tanto, o referencial teórico da tese foi composto pelo o que Glaser (1996) 

define como “conceitos sensibilizadores iniciais”, os quais partiram da leitura de obras 

representativas da/para a temática e foram “levados” a campo como guias teóricos 

norteadores da investigação empírica. Assim, o arcabouço teórico apresentado não 

esgota as possibilidades de abordagens e lentes a serem utilizadas para compreender 

o fenômeno da cultura de devoção, mas, seguramente, alicerça a realização de uma 

pesquisa voltada para a relação teoria-campo. 

Desenvolvido o embasamento teórico, no Capítulo 3 apresenta-se o Percurso 

Metodológico, dividido em 5 (cinco) tópicos que demonstram os caminhos da 

pesquisa, o delineamento e a abordagem adotada, a definição do caso estudado, as 

técnicas e instrumentos utilizados para a coleta de dados, os sujeitos da pesquisa, 

bem como o método e os procedimentos de análise dos dados e, por fim, o desenho 

de pesquisa completo. 

O Capítulo 4, denominado “A Tessitura da Cultura de Devoção: o caso da 

Confidence” e desenvolvido a partir da Análise Sociológica do Discurso (ASD), traz a 

análise e discussão dos resultados alinhada ao objetivo geral e subdividida de acordo 

com os objetivos específicos da tese. 

No primeiro tópico do capítulo dos resultados, descreve-se o contexto cultural 

da organização estudada enfatizando os elementos que compõem e caracterizam a 

cultura de devoção (objetivo específico “a”). Em seguida, conforme o objetivo 

específico “b”, caracterizam-se os processos de mediação (econômica, política, 

ideológica e psicológica) investidos pela organização e as formas de poder 

consubstanciadas neles. Por fim, no último tópico, analisam-se os motivos pelos quais 

os trabalhadores se tornam devotos à organização (objetivo específico “c”). 
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O Capítulo 5 apresenta as Conclusões, resgatando a pergunta de pesquisa e 

os objetivos propostos, enfatizando os principais resultados e a conclusão da tese, 

assim como os desafios e limitações da pesquisa e as sugestões para estudos futuros. 

Por último, apresentam-se as referências utilizadas na pesquisa, bem como os 

apêndices ao estudo. 

 

Figura 1 – Estrutura da tese 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 
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CAPÍTULO 2 

 
 
 

CONCEITUALIZANDO CULTURA DE DEVOÇÃO 
 
 
 
2.1 CULTURA DE DEVOÇÃO: IDEOLOGIA, RELIGIOSIDADE ORGANIZACIONAL 

E PODER 

2.2 ELEMENTOS CENTRAIS DA CULTURA DE DEVOÇÃO 

2.3 O UNIVERSO SIMBÓLICO DA CULTURA DE DEVOÇÃO, SUA LEGITIMAÇÃO 

E MANUTENÇÃO 

2.4 O TRABALHO, AS ORGANIZAÇÕES E A CULTURA DE DEVOÇÃO: 

REPRESENTAÇÕES, IMPLICAÇÕES E RELAÇÕES COM O INDIVÍDUO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Precisar de dominar os outros é precisar dos outros. O chefe é um dependente”. 
Fernando Pessoa 

Livro do Desassossego 
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CAPÍTULO 2 – CONCEITUALIZANDO CULTURA DE DEVOÇÃO 

 

Ainda que fuja aos objetivos deste estudo apresentar uma evolução histórica 

detalhada da temática e das concepções de cultura, considera-se relevante destacar 

a visão de cultura aqui assumida para que se compreenda o fio condutor das ideias 

centrais da tese, especialmente, no que tange ao entendimento da cultura de devoção. 

Os estudos da cultura perpassaram e perpassam por diversos campos, como 

a Antropologia, a Sociologia, a Psicologia e, também, a Administração e os Estudos 

Organizacionais, comportando, assim, diversas definições e abrangendo diferentes 

prismas de investigação. 

Submergindo na diversidade dos conceitos de cultura nestes campos do saber, 

considera-se necessário destacar duas correntes literárias para o desenvolvimento 

desta tese. A primeira, com sua origem provinda da Antropologia e também trabalhada 

por alguns autores da Sociologia, com um olhar subjetivo para o significado de cultura; 

e a segunda dos Estudos Organizacionais que lança uma visão reflexiva e crítica 

sobre a cultura na esfera organizacional - contexto de aplicação da tese -, ambas com 

aderência às concepções e posicionamentos de pesquisa aqui adotados. 

Na Antropologia, a cultura é estudada a partir de diferentes correntes e 

perspectivas como, por exemplo, a cognitiva (GOODENOUGH, 1971; ARGYRIS; 

SCHON, 1978; HARRIS; CRONEN, 1979; WACKER, 1981), a simbólica (GEERTZ, 

1989, 2013; VAN MAANEN, 1973; MANNING, 1979; SMIRCICH; MORGAN, 1982) ou 

a estrutural e psicodinâmica (TURNER, 1977), cada uma delas com focos e métodos 

de investigação distintos. O entendimento que aqui se destaca é o simbólico.  

Geertz (1989, 2013) desenvolveu seus estudos sobre cultura considerando-a 

um sistema simbólico, dotado de símbolos e significados compartilhados pelos 

membros de um sistema social, de uma cultura, no próprio ambiente social e 

transmitido historicamente. Para o autor, a cultura compreende um conjunto de teias 

de significados, tecidas pelo próprio homem que da cultura faz parte e sua 

interpretação, portanto, deve estar calcada numa ciência interpretativa à procura do 

entendimento destes significados (GEERTZ, 1989, 2013). 

Neste sentido, estas concepções antropológicas concebem a cultura a partir do 

idealismo e do simbolismo, considerando que diversos elementos sociais – regras, 

crenças, costumes, hábitos, significados e etc. – compartilhados por meio de uma 
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lógica inconsciente dos indivíduos, formam e definem uma visão de mundo, uma 

estrutura social e, por conseguinte, uma cultura. 

Por outro lado, ainda no campo da Antropologia, mas com uma visão incisiva e 

contumaz do significado e, sobretudo, da representatividade da cultura na pós-

modernidade, Canclini (2006, 2011) destaca o seu potencial de reprodução das 

diferenças entre os grupos sociais e da hegemonia daqueles que tem acesso a 

produção e distribuição de bens. Dito de outro modo, o autor vai ao encontro das 

concepções neogramscianas que consideram a cultura uma expressão de poder, que 

garante parte da luta pela hegemonia dos dominantes. 

Por sua vez, na Sociologia alguns autores vão ao encontro das concepções 

antropológicas que veem a cultura a partir da elaboração de um universo simbólico. 

Enriquez (1997), por exemplo, acrescenta a esta linha de pensamento a ideia de 

organizações como sistemas não só culturais, mas também, simbólicos e imaginários 

que, de maneira imbricada, guardam em si as múltiplas e plurais nuances da relação 

indivíduo-organização. 

Não nomeadamente das áreas da Antropologia e da Sociologia, mas com 

compreensões de cultura que são ao mesmo tempo convergentes e suplementares a 

estes campos, Williams (1969, 1992)8, Eagleton (2005)9 e Said (2011)10 - assim como 

Canclini (2006, 2011), já mencionado - entendem a cultura como uma construção 

coletiva, fonte de identidade e resistência ao determinismo de alguns ambientes 

sociais, mas também, cúmplice da dominação. 

Produtora e produto da sociedade, alternativa mitigante e arregimentadora da 

dominação (WILLIAMS, 1969, 1992); ao mesmo tempo crescimento orgânico e 

cultivado, conflito real (EAGLETON, 2005); cenário de inter-relação política e 

ideológica (SAID, 2011); são concepções embasadas em visões pós-modernas da 

cultura.  

No campo dos Estudos Organizacionais, que investiga e define cultura no 

âmbito das organizações, dispende-se um olhar reflexivo e crítico para sua práxis. 

Smircich (1983) considera a cultura como uma forma particular de expressão humana 

e, principalmente, não é algo que a organização tem, cultura é algo que a organização 

                                                 
8 Raymond Williams: pensador marxista. 
9 Terry Eagleton: filósofo, marxista e crítico literário. 
10 Edward W. Said: doutor em Filosofia. 
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é; é a própria organização e vice-versa (SMIRCICH, 1983). Isto é ver a cultura como 

uma metáfora da organização a ser observada e compreendida. 

Também se ensaiaram explicações sobre a cultura como um sistema 

hegemônico de gestão e dominação, sendo denominada como última fronteira de 

controle (RAY, 1986); cultura de engenharia (KUNDA, 1992); cultismo organizacional 

ou cultismo corporativo (WILLMOTT, 1993); equipe e família corporativa, a qual seria 

uma nova cultura organizacional (CASEY, 1999); sofisticado mecanismo de controle 

(FREITAS, 1997, 2006); cultura de conformidade (INTERLIGI, 2010); ou, ainda, como 

uma cultura de dominação (SCHREIBER, 2013). 

Numa definição rudimentar, estes termos e perspectivas consideram a cultura 

no ambiente das organizações um elemento ideológico que não só espera como exige 

a internalização, a adoção e a utilização de crenças e valores organizacionais por 

parte dos trabalhadores, de modo que isso os direcionem a um ethos11 organizacional 

que requer lealdade plena e simula sentimentos de ligação e pertença (WILLMOTT, 

1993; CASEY, 1999).  

Ademais, trabalhando especificamente com cultura, podem ser destacados os 

estudos das pesquisadoras brasileiras Maria Tereza Leme Fleury, especialmente no 

livro “Cultura e poder nas organizações” (1989 – 1ª Ed; 2015 – 2ª Ed.) e de Maria 

Ester de Freitas em sua tese de doutorado (1997) e no livro (1999 – 1ª Ed; 2006 - 5ª 

Ed.) proveniente dela, intitulado “Cultura organizacional: identidade, sedução e 

carisma?”. 

Abarcando visões oriundas da Antropologia e da Sociologia, bem como, dentro 

do espectro dos Estudos Organizacionais, Fleury (1996, 2015) considera a cultura 

como a expressão de símbolos capazes de edificar a identidade de uma organização 

e de prover/mediar o relacionamento entre o indivíduo e a organização, seja para 

tentar interligar os objetivos das partes, que são naturalmente diferentes, ou para 

proporcionar e garantir a supremacia da parte dominante. 

Por sua vez, em seus trabalhos, Freitas advoga a concepção de cultura 

organizacional “como um poderoso mecanismo que visa conformar condutas, 

homogeneizar maneiras de pensar e viver a organização, introjetar uma imagem 

positiva da mesma, onde todos são iguais, escamoteando as diferenças e anulando a 

reflexão” (FREITAS, 2000, p. XVII). 

                                                 
11 Conjunto de costumes e hábitos característicos de um determinado indivíduo, grupo, época ou 

região. 
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Isto é ver a cultura do/no cenário organizacional não só como o conjunto de 

hábitos, como a expressão da visão, das crenças, dos valores, dos pressupostos 

básicos e dos modelos a serem seguidos; é começar a vê-la como um quadro de 

preceitos, possivelmente, regulamentador, promulgador de práticas organizacionais 

de conformidade, de identificação, de sistematização do controle, do poder, bem 

como, dos mecanismos de preservação da ideologia central e dominante. 

Nesta tese compartilham-se as proposições conceituais de cultura dos 

antropólogos, sociólogos e filósofos Geertz (1989, 2013) – sistema simbólico -, 

Williams (1969, 1992), Eagleton (2005), Canclini (2006, 2011) e Said (2011) - 

expressão de poder e dominação. Da perspectiva dos Estudos Organizacionais, 

considera-se principalmente as visões de Smircich (1983) – cultura como metáfora, a 

cultura é a própria organização e vice-versa -; Fleury (1996, 2015) – expressão de 

símbolos capazes de construir uma identidade para/da organização - e Freitas (1997, 

2006) – mecanismo conformador de condutas, homogeneizador de maneiras de 

pensar e viver que age obliterando diferenças e reflexões. 

Neste sentido, compilando estes entendimentos, ainda que de maneira 

sincrética, considera-se a cultura – no âmbito das organizações, cenário deste estudo 

– como um sistema de representações simbólicas e significados aceitos, 

compartilhados e sustentados por meio da interação humana no ambiente 

organizacional, que age como um mecanismo prescritor de padrões de condutas, de 

formas de pensar, sentir e agir, ou seja, define o que, porque e como viver na 

organização. Abarca as instâncias concretas, visíveis, tangíveis e, portanto, 

declaradas da organização, bem como as abstratas, invisíveis, intangíveis e não 

declaradas. É expressa por meio dos valores, crenças, costumes, hábitos, ritos, rituais 

e cerimônias, histórias e mitos e discursos utilizados para edificar a identidade 

organizacional. 

Cumpre destacar ainda, para fins de registro, que no campo da Administração 

a temática da cultura foi promovida, principalmente na década de 80, especialmente, 

por expoentes da pesquisa em áreas adjacentes, tais como Pettigrew (1979), 

Hofstede (1984, 1986) e Schein (1984). Entretanto, de modo geral, as linhas de estudo 

destes autores adotam posturas positivistas, perspectivas funcionalistas e 

gerencialistas da cultura, considerando-a uma variável organizacional, não sendo este 

o foco nem a égide epistemológica deste estudo. 
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As concepções apresentadas até o momento começam a elucidar a definição 

do que se considera uma cultura de devoção12; a partir delas começa-se a entender 

o âmago do que representa e o que implica ser devoto aos preceitos e pressupostos 

de uma organização. 

Para tanto, busca-se neste capítulo conceitualizar cultura de devoção, 

compondo, desenvolvendo e articulando conceitos, visões, posições e contraposições 

sobre a temática e, desta forma, esclarecer o entendimento conceitual que se tem de 

cultura de devoção. 

Sendo assim, o mesmo está dividido em 4 (quatro) partes. A primeira, discorre 

sobre três pilares da cultura de devoção, a ideologia, a religiosidade organizacional e 

o poder, de modo que, explicite a proposta conceitual desta tese acerca da cultura de 

devoção. Em seguida, na segunda parte, destacam-se os elementos centrais da 

cultura de devoção entendidos como possíveis influenciadores na sua legitimação e 

manutenção nas organizações. Na terceira parte do capítulo, aborda-se o universo 

simbólico do qual a cultura de devoção é constituída, legitimada e pode ser mantida 

nas organizações. Por fim, na quarta e última parte do capítulo sobrelevam-se 

possíveis representações, implicações e relações da cultura de devoção com o 

indivíduo. 

 

2.1 CULTURA DE DEVOÇÃO: IDEOLOGIA, RELIGIOSIDADE ORGANIZACIONAL 

E PODER 

 

A visão e a compreensão de cultura se expandiram. No âmbito das 

organizações a literatura e os estudos sobre o tema são amplos, com uma 

multiplicidade de perspectivas e uma variedade de significados e definições tanto no 

meio acadêmico, quanto no profissional (OGBONNA; HARRIS, 2002).  

Nesta tese, como já brevemente mencionado, o entendimento de cultura 

adotado como fio condutor consiste na visão de um sistema simbólico, produto e 

produtor de uma estrutura social que se configura como um mecanismo de norteio, 

                                                 
12 Cultura organizacional e cultura de devoção compreendem conceitos e realidades organizacionais 

distintas, especialmente, no que tange ao potencial ideológico e de dominação. A cultura de devoção 
é algo mais forte, trata-se de um contexto fático, valorativo, que conta com abnegação e o desejo de 
afiliação dos trabalhadores, possuindo, portanto, impacto superior à cultura organizacional. 
Entretanto, seja qual for a abordagem – cultura organizacional ou cultura de devoção – ambas têm 
como cenário de desenvolvimento a(s) organização(ões). 
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regulamentação e homogeneização não só das práticas organizacionais, mas também 

da maneira de pensar e agir; um sistema que confere ordem, método e estrutura ao 

exercício do controle e do poder e, por conseguinte, à legitimação e preservação da 

ideologia dominante. Concepção geral de cultura que vem a convergir ao 

entendimento do que se define nesta tese como cultura de devoção.  

Recorrendo-se ao dicionário para uma definição literal, devoção refere-se a um 

sentimento de dedicação, afeto, e, por conseguinte, devoto é aquele que se dedica a 

algo (HOUAISS; VILLAR, 2008). Culto, por sua vez, pode ser atrelado a própria 

etimologia da palavra cultura que do latim, culture, desemboca na terminologia cultus, 

termo religioso “culto” que atrela a ideia de cultura a verdades sagradas a serem 

protegidas e reverenciadas (EAGLETON, 2005). Ademais, segundo Collins e Porras 

(1995, p. 182-183) culto “é um conjunto de pessoas caracterizado por uma devoção 

grande ou excessiva por uma pessoa, ideia ou coisa”; e cultismo, “uma série de 

práticas que criam um ambiente quase que de devoção em torno da ideologia central 

[...]”. A literalidade da definição das palavras já orienta para a conceitualização de 

cultura de devoção. 

Inicialmente, entende-se que a cultura de devoção é baseada no 

estabelecimento de métodos e mecanismos de controle que são aceitos e legitimados 

pelos trabalhadores de modo que estes se perpetuam como válidos e indispensáveis 

para o funcionamento da organização. Não se trata exclusivamente de controle 

burocrático ou humanista, mas de um controle cultural. 

Controle burocrático é o controle pelo incentivo, manipulado pela recompensa 

e pelas promoções, objetivando o aumento da produtividade e do rendimento e 

orientado para a lealdade baseada no futuro econômico do trabalhador (RAY, 1986; 

MOTTA, 2000). Weber (2012) denomina este tipo de controle como dominação 

burocrática, aquela que é baseada em regras formais, de ordem técnica e concreta, 

ou ainda, no caso da falha destas, em possibilidades de proveitos objetivos por parte 

de quem obedece. 

O controle humanista volta-se para o presente, para a cooperação e dedicação 

à tarefa a ser desempenhada nos grupos de trabalho (RAY, 1986). Uma dominação 

tradicional, patriarcal, baseada no caráter comunitário da ação (WEBER, 2012). 

Ambos, controle burocrático e humanista, dominação burocrática e dominação 

patriarcal, atendem a propósitos objetivos do cotidiano e não trabalham o potencial 
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específico de gerar sentimento, envolvimento ou emoção dos trabalhadores (RAY, 

1986; WEBER, 2012). 

Por outro lado, o controle cultural faz com que os trabalhadores ativem 

emoções e sentimentos que contribuem para o estabelecimento de ligações diretas 

com os valores e objetivos das elites dominantes (organização, gestão de topo), que 

os conduzam a vínculos de lealdade e devoção, enredando-os em um sistema 

hegemônico (RAY, 1986). Definido por Enriquez (1990) como controle pelo amor e 

por Weber (2012) como dominação carismática, calcada no arrebatamento emotivo, 

no fascínio e na sedução das qualidades excepcionais daquele a que(m) se obedece, 

acaba por constituir uma fonte de devoção afetiva.  

Nesta seara de controle e dominação, a lealdade, o comprometimento e a 

devoção a organização não são desenvolvidos simplesmente por meio da definição 

de recompensas a tarefas de trabalhadores ou gerentes, ou ainda, propiciando um 

trabalho satisfatório e cooperativo, mas sim, ganhando “corações e mentes” dos 

trabalhadores, colonizando o domínio afetivo e, assim, gerindo não só como se 

comportam, mas também o que eles pensam e sentem (RAY, 1986; WILLMOTT, 

1993, 2003). Os pensamentos e sentimentos indesejáveis são exorcizados e 

substituídos por identidades, atitudes, crenças e emoções benéficas para a 

organização (BARLEY; KUNDA, 1992). 

Abandona-se o sistema disciplinar e adota-se um sistema gerencialista 

baseado em um credo; desloca-se do controle da atividade física para a atividade 

mental (GAULEJAC, 2007). O trabalhador estabelece com a organização um 

processo de identificação, no qual a obediência passiva dá lugar a relações baseadas 

no amor à organização. Ao invés de relações verticalizadas de autoridade, enfatiza-

se o trabalho grupal, a adesão à missão da empresa e a introjeção de 

responsabilidade própria pelo trabalhador. Não se trata de uma identificação 

assentada estritamente nas competências e desejos profissionais do trabalhador, mas 

também às suas expectativas comportamentais e emocionais. É um poder mais sutil, 

velado, estético e passa a ser, até mesmo, idealizado por todos (FREITAS, 2006). 

Vincent de Gaulejac13 (2007, p. 118) denomina esta composição e relação 

organizacional de poder gerencialista: 

                                                 
13 Vincent de Gaulejac: sociólogo, diretor do Laboratório de Mudança Social, professor de Sociologia 

na Universidade de Paris VII, presidente do Comitê de Pesquisa de Sociologia Clínica na Associação 
Internacional de Sociologia. 
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Espera-se uma identificação total com a empresa, cujo nome deve inspirar 
“orgulho e confiança”. Cada um é incitado a tomar iniciativas, a demonstrar 
criatividade e autonomia no sentido das orientações e das convicções da 
empresa. Trata-se de aderir livremente, espontaneamente e com entusiasmo 
ao projeto da empresa. Os mapas da empresa glorificam o espírito de equipe, 
o desafio e a exigência de qualidade. Busca-se a excitação do desejo e a 
mobilização subjetiva para colocá-los em sinergia com as necessidades da 
empresa. 

 

Ironicamente, ao mesmo tempo em que cultura de devoção representa um 

mecanismo de controle, ela prega a autonomia e encoraja os trabalhadores a 

assumirem responsabilidades. É o que Collins e Porras (1995) denominam por meio 

da dicotomia “Controle Ideológico/Autonomia Operacional”, ou, ainda, “Preservar o 

Núcleo/Estimular o Progresso”, uma forma paradoxal de gestão que expressa de um 

lado a rigidez, o controle e a disciplina, e de outro, o incentivo à iniciativa individual, à 

autodireção, à autogestão e ao instinto empresarial.  

É o contrassenso da autonomia versus dependência, que estimula as iniciativas 

e a criatividade individual ao mesmo tempo em que exalta o espírito de equipe e o 

entusiasmo de estar em sinergia e a serviço dos propósitos da empresa (GAULEJAC, 

2007).  

Neste contexto, os trabalhadores são estimulados a quererem o que a empresa 

quer, a dedicarem-se aos valores, aos produtos e aos clientes da organização, de 

modo que acreditem que os resultados dela expresse o seu próprio valor e, 

automaticamente, o faça acreditar que para um bom desempenho deve-se valorizar e 

respeitar o quadro normativo estabelecido pela gestão (WILLMOTT, 1993; FLEMING; 

SPICER, 2003). Isso transfere ao trabalhador a responsabilidade pelo desempenho 

da empresa como um todo, fazendo com que cada vez mais ele mergulhe nas 

diretrizes de trabalho da organização e estabeleça uma relação tão significativa que 

fique difícil imaginar-se descomprometido com ela. 

Esse é o espelho da cultura de devoção. Exige lealdade dos trabalhadores, 

silenciando, punindo ou excluindo aqueles que a questionarem. Exprime sensação de 

superioridade e diferenciação, esclarecendo que nem todos tem o perfil para fazer 

parte: ou você se adere à filosofia da empresa, ou está fora dela (COLLINS; PORRAS, 

1995). 

Isto é no mínimo ambíguo: promete-se emancipação, individualidade, 

autodireção, autocontrole, mas o resultado pode ser a eliminação da pluralidade, o 

consenso entre as partes, a coibição do questionamento e até da participação. O 
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trabalhador é seduzido por um sistema de crenças e recompensas que o fazem 

acreditar que é livre para escolher espontaneamente e o convida a suspender a 

dúvida, problema existencial humano, a subjugar-se à autoridade dos valores 

organizacionais. Assim, a organização gerencia a impressão de que respeita a 

distinção e a individualidade de cada um, quando na verdade ela é construída e 

circunscrita pela própria administração (WILLMOTT, 1993, 2003; FREITAS, 2006). 

Para Willmott (1993, p. 523), na medida em que a organização é bem-sucedida 

nesta missão, o cultismo corporativo torna-se um meio de totalitarismo nascente. Isto 

é, o controle de tudo e de todos fica de posse unicamente da organização, negando 

ao trabalhador a participação em processos de tomada de decisão, mesmo aqueles 

envolvendo a sua própria conduta, inibindo qualquer julgamento crítico e, assim, 

garantindo institucionalmente a dominação.  

A cultura de devoção mascara os objetivos de controle e manipulação, não só 

por métodos de dominação clássica estabelecida pela relação capital/trabalho – e.g. 

sistemas de recompensas, salários –, mas, também, por meio da dominação 

simbólica, aparelhada por elementos identitários ou de status – e.g. crença de 

liberdade e autonomia no trabalho – criados na prática organizacional em prol da 

solidificação de uma realidade assistida e controlável, uma liberdade vigiada e, por 

conseguinte, em benefício dos objetivos organizacionais. 

A partir do exposto, percebe-se que todo o controle estabelecido por meio da 

devoção dos trabalhadores à organização tem sua origem baseada na criação de uma 

realidade de dominação ideológica, que se revela a partir da promulgação 

generalizada de valores, formas de pensar, de sentir, de agir, que devem orientar a 

maioria, senão todos os entes do ambiente organizacional. Definir uma realidade 

particular associada a interesses de poder concreto denomina-se ideologia (BERGER; 

LUCKMAN, 1985). 

A cultura de devoção emerge e se consolida a partir da adesão à ideologia, aos 

processos de doutrinação e de adaptação à rigidez exigida pela organização 

(COLLINS; PORRAS, 1995). Nesse sentido, entender ideologia permite compreender 

por que muitas vezes as pessoas tornam-se cúmplices de sua própria dominação ou 

reféns de significados construídos pelos contextos que fazem parte ou por si mesmas. 

A definição de ideologia pode assumir diferentes concepções, sendo que a 

mais aderente ao estudo é a visão crítica derivada principalmente da obra de Karl 

Marx e refletida nos textos de Antônio Gramsci. Aquela que considera ideologia como 
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o ocultamento da realidade social, no sentido de que “por seu intermédio, os homens 

legitimam as condições sociais de exploração e dominação, fazendo com que 

pareçam verdadeiras e justas” (CHAUÍ, 1980, p. 8). 

Tratando-se especificamente da visão de Marx, ideologia é considerada um 

instrumento de dominação de classe que age mascarando a realidade. É o resultado 

de uma produção social de sentido, composta de aspectos intelectivos (ideias, 

representações, cognição e visão de mundo) e aspectos práticos (conjunto de hábitos 

e costumes), quer dizer, é um corpo explicativo (representações – ideias e valores) e 

prático (normas, regras, hábitos e costumes), de caráter prescritivo, normativo e 

regulador (CHAUÍ, 1980; MARX, 2013). 

Ideologia é o agente de ocultamento das ideias particulares da classe 

dominante para exercer dominação, de modo que estas se tornem universais e válidas 

igualmente para todos e isso não seja percebido como tal pelos dominados (CHAUÍ, 

1980; MARX, 2013). Segundo Coelho (2001, p. 14), “a ideologia contradiz a realidade, 

abstrai seu discurso e torna os fatos universais, quando na verdade não o são”. 

Este fenômeno da conservação da validade das ideias e dos valores da classe 

dominante, Antônio Gramsci denomina de hegemonia. Gramsci acresce à visão 

marxista definindo ideologia como projetos hegemônicos ou propostas políticas de 

transformação ou manutenção da ordem social que visam garantir a dominação de 

uma classe sobre a outra. Na perspectiva gramsciana todo sistema simbólico é 

ideologia e sendo ideologia é dominação (GRAMSCI, 1999). 

No ambiente organizacional, o trabalhador (dominado), inebriado pela ideologia 

da administração (dominante), busca enquadrar-se ao(s) modelo(s) pré-

estabelecido(s), internaliza a visão hegemônica criada para ele e, até mesmo, sobre 

ele, e está, portanto, sob o efeito da dominação. Ele adapta-se a uma realidade 

fabricada e, assim, perde o contato com a sua verdadeira individualidade (RAMOS, 

1989). Para Bicalho e Paula (2012), o trabalhador assume uma pseudo 

individualidade. 

A ideologia assumida na administração define um novo sistema social, 

tornando imperativo ao trabalhador a necessidade de se adaptar à realidade ali 

instaurada (TRAGTENBERG, 1980; BICALHO; PAULA, 2012) e assumir como sua 

uma (nova) visão de mundo. E, assim, se manifesta a ideologia: um conjunto de 

imagens, expectativas, valores e premissas que cria, organiza, simplifica, avalia e dá 

sentido a uma visão de mundo (WINES; HAMILTON, 2009). A realidade repressiva é 
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camuflada, cria-se a ilusão coletiva de que ninguém exerce poder, quando na verdade, 

a burocracia e a organização já pré-determinaram e autorizaram quem o deteria 

(CHAUÍ, 2003).  

Essas construções conceituais e breves reflexões sobre ideologia revelam a 

sua conexão com cultura de devoção. Uma vez que a ideologia dominante é aderida 

de maneira hegemônica, estabelece-se uma harmonia institucionalizada e a corrosão 

do senso crítico dos trabalhadores, tornando muito mais fácil o exercício do poder e a 

instauração de práticas organizacionais difusoras da dominação, da submissão e da 

devoção. Ao arrefecer e cercear questionamentos, a realidade ou a visão de mundo 

instaurada é facilmente assimilada como verdade absoluta (ONUMA; ZWICK; BRITO, 

2015). 

A cultura de devoção busca fazer uma amálgama entre objetivo individual e 

organizacional por meio da imposição da maneira de ser, pensar, agir. Entretanto, o 

trabalhador não se sente forçado, o cultismo se dá de maneira consentida, pelo senso 

de identidade, penetra na consciência e nas ações dos trabalhadores promovendo a 

extensão do controle por meio da concepção de sistemas de valores e gestão dos 

aspectos simbólicos e emocionais da filiação organizacional (ENRIQUEZ, 1990; 

WILLMOTT, 1993; GAULEJAC, 2007). 

Para Willmott (1993, p. 523), o cultismo organizacional – aqui, cultura de 

devoção – objetiva a “sistematização e a legitimação de um modo de controle que 

propositadamente procura moldar e regulamentar a consciência prática e, sem dúvida, 

os esforços inconscientes dos empregados”. Ademais, a cultura de devoção não é 

simplesmente construída através da interligação e sistematização de práticas 

organizacionais, ela é legitimada e perpetuada ao longo dos anos, o que lhe confere 

força e consistência. 

Organizações que desenvolvem uma cultura de devoção prescrevem práticas 

de doutrinação, submissão e lealdade que tendem a eliminar aqueles que não se 

adaptarem à sua ideologia; perpetuam sensações de elitismo, de fazer parte de algo 

único e especial; institucionalizam uma realidade simbólica excepcional por meio do 

poder e, assim, encorajam a entusiasta reverência aos seus princípios norteadores.  

A cultura de devoção é dotada de potencial ideológico e de uma capacidade de 

instigar adoração, zelo, veneração dos trabalhadores à organização. É como tomar 

para si uma filosofia, uma visão de mundo que se transforma em uma religião, uma 
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fé, podendo, assim, ser denominada, metaforicamente, uma religiosidade 

organizacional. 

A intitulação de cultura de devoção como uma religiosidade organizacional é 

apoiada pelos argumentos de Freitas (1997), Motta (2000), Eagleton (2005) e Geertz 

(2013). No ponto de vista destes autores, para contar com a devoção que precisam 

dos trabalhadores para atingirem seus objetivos no mundo moderno – o mundo do 

dinheiro, do lucro, do sucesso e do status –, ou melhor, no mercado capitalista, as 

organizações e todo o seu simbolismo estão se apresentando aos trabalhadores como 

catedrais, transpondo o sentido religioso e sagrado para o ambiente organizacional. 

Eagleton (2005, p. 64) coloca que “se a religião oferece culto, simbolismo 

sensível, unidade social, identidade coletiva, uma combinação de moralidade prática 

e idealismo espiritual, bem como vínculo entre os intelectuais e o populacho, a cultura 

também o faz”; quando se fala de uma cultura de devoção este cenário é ainda mais 

expressivo. A organização propõe aos trabalhadores que colaborando com os seus 

“sagrados propósitos”, serão grandes à sua semelhança. 

Atribuir, mesmo que figurativamente, o termo religiosidade organizacional à 

cultura de devoção, leva à consideração de que esta é composta não somente por 

elementos de caráter racional – regras, definições doutrinárias de conduta e etc. –, 

mas também por elementos simbólicos – “fé14” no grupo social que pertence, 

sentimento de identidade e etc. –, baseando-se na dedicação a crenças e valores 

impostos pela classe dominante por meio do poder e assumidos como verdadeiros 

pelos trabalhadores. Ademais, ao se utilizar de uma doutrina religiosa, as empresas 

visam criar uma identidade comum nos seus integrantes, um conformismo 

organizacional (AMADO, 2000; JOHANN, 2004). 

Destarte, a partir do conceito de cultura assumido, somado às conjecturas 

sobre ideologia e religiosidade organizacional, entende-se a cultura de devoção nesta 

tese como um sistema de elementos simbólicos engendrados por meio de práticas 

organizacionais regulamentadoras e promulgadoras da veneração, dedicação e 

lealdade, do estabelecimento de vínculos e sentimentos de pertencimento, ligação e 

identificação. É, ao mesmo tempo, alicerce e expressão estética do aparelho 

ideológico de controle e dominação instaurado por meio de mecanismos de poder que 

mascaram as diferenças e desencorajam as reflexões e, principalmente, da 

                                                 
14 Fé: Aqui considerada e abordada como “confiança absoluta” e não de maneira blasfêmica. 
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abnegação dos trabalhadores que aderem com reverência e cultismo o credo imposto 

pela organização. 

Como pano de fundo das elucubrações realizadas em torno da cultura de 

devoção até o momento – conceito, inter-relação com ideologia, paralelo com 

religiosidade organizacional - está o poder que as organizações exercem sobre os 

trabalhadores e, assim, com aderência a esta pesquisa, entram em cena Pierre 

Bourdieu15 e, principalmente, Max Pagès16, que ancora muitas concepções desta 

tese. 

Bourdieu (2007) em “O Poder Simbólico” discorre sobre este poder invisível que 

tem sua arbitrariedade ignorada, portanto, ratificada, e produz efeitos sem dispender 

de energia ou força física e econômica. O poder simbólico é exercido por meio da 

participação e do reconhecimento daqueles que são dominados, formando e 

transformando suas visões de mundo e, sobretudo, legitimando a dominação de uma 

classe sobre a outra (BOURDIEU, 2007).  

Este tipo de poder se utiliza de produções simbólicas para legitimar uma ordem 

estabelecida pelos interesses da classe dominante; isto, sem ter a oposição daquele 

que oprime, pois este não se percebe como dominado e considera a situação natural 

e necessária (BOURDIEU, 2007). É o que Bourdieu (2007, p. 11) chama de violência 

simbólica – dominação silenciosa e reprodução consensual de ideias, hábitos e de 

desigualdades sociais – que contribui para o que Weber (2012) chama de 

“domesticação dos dominados” e que é possível por meio do habitus. 

Essencialmente, o habitus compreende o modo de ser do indivíduo, seus 

esquemas de percepção, avaliação e julgamento sobre os temas da vida; experiências 

individuais passadas incorporadas à realidade objetiva coletivamente organizada e 

passível de ser transposta, bem como noções de senso prático que permitem ao 

indivíduo criar estratégias de sobrevivência frente às situações que vivencia 

(BOURDIEU, 2007, 2009).  

O habitus consiste de sistemas de disposições duráveis que não são produtos 

absolutos da obediência a regras instituídas, mas sim, adquiridas na relação com 

                                                 
15 Pierre Bourdieu: filósofo de formação e sociólogo, autor de notória e vasta produção científica sobre 

educação, cultura, literatura, arte, mídia, linguística, política, sobretudo, criticando os mecanismos de 
desigualdades sociais, foi referência na Antropologia e na Sociologia. 

16 Max Pagès: Professor de Psicologia na Universidade de Paris VII, psicoterapeuta, pesquisador e 
autor de diversos livros de reconhecimento internacional, dentre eles: “Orientação Não Diretiva em 
Psicoterapia e Psicologia Social” - 1976, “A Vida Afetiva dos Grupos”, “O Trabalho Amoroso” e “O 
Poder das Organizações” em parceria com Michel Bonetti, Vincent de Gaulejac e Daniel Descendre. 
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determinado aspecto de vida social, ou como Bourdieu chama, com determinado 

campo. É produto e produtor da dominação, na medida em que, ao mesmo tempo que 

sua constituição se dá diante de condições de vida, age como um sistema de 

condicionamento do indivíduo frente a uma realidade em que o poder lhe é aplicado 

(BOURDIEU, 2007, 2009). 

Por sua vez, a obra de Max Pagès e seus colaboradores, “O Poder das 

Organizações”, traduzida e publicada no Brasil em 1987, se propõe a desvelar as 

faces do poder na vida dentro das organizações. Especificamente, os autores 

pesquisaram em uma multinacional americana, denominada por eles como empresa 

hipermoderna17, como se caracterizavam as formas de poder naquele imponente e 

duvidoso universo de homogeneidade, unificação do sistema e ocultamento das 

contradições, o qual é solidificado, sobretudo, a partir da força dos processos de 

mediação. 

Os processos de mediação compreendem as ações que visam minimizar as 

contradições entre o sistema capitalista e os objetivos dos trabalhadores, evitar ou 

atenuar conflitos e, assim, viabilizar políticas antagônicas que aliam, 

simultaneamente, restrições a grandes privilégios oferecidos aos indivíduos, com tal 

força que eles mesmos colaborem ativamente para sua própria submissão e 

dominação. Desse jeito, a organização é considerada um conjunto dinâmico que 

gerencia as respostas às contradições, amortecendo o rigor e as regras com 

satisfações de ordem econômica, política, ideológica e psicológica (PAGÈS et al., 

1987). 

Nesse raciocínio, a organização tem seu poder consubstanciado em espaços 

sociomentais que articulam entre si estruturas de mediação econômica, política, 

ideológica e psicológica, isto é, sistemas de correspondência entre as estruturas 

sociais e psicológicas do indivíduo que o auxiliam a conviver com as contradições 

(PAGÈS et al., 1987). 

No que se refere à mediação econômica, a organização oferece aos 

trabalhadores altos salários modulados em função do grau de realização dos objetivos 

organizacionais, investe em prêmios por ultrapassagem de objetivos e em concursos 

entre os vendedores, oferecendo recompensas aos que realizarem tarefas 

                                                 
17 Empresa hipermoderna: organização ultramoderna, característica do neocapitalismo mais avançado 

que conjuga alta tecnologia de fabricação com técnicas requintadas de administração (PAGÈS, et 
al., 1987). 
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excepcionais. Ademais, dá possibilidade aberta de carreira, buscando a destituição 

de qualquer vestígio da sociedade feudal, como os privilégios e as discriminações 

(PAGÈS et al., 1987).  

Esta instância faz do dinheiro o código universal, reduz as relações sociais a 

relações mercantis, facultando a aceitação do trabalho excessivo, da supremacia das 

políticas de lucro e expansão e, em geral, a aceitação das relações de subordinação 

aos detentores dos meios de produção, ou seja, aceitação da dominação capitalista e 

do sistema social instituído (PAGÈS et al., 1987). 

Quanto à mediação política, desenvolve-se um sistema decisório de autonomia 

controlada, isto é, estabelece-se a dicotomia autonomia/controle. São utilizadas 

“técnicas de administração à distância” que garantem aos dirigentes o controle das 

diretrizes centrais da empresa e, concomitantemente, estimulam o desenvolvimento 

da iniciativa individual (PAGÈS et al., 1987). 

As regras são concebidas e instituídas de modo que não pareçam ser impostas 

pelos dirigentes, mas sim, resultado de uma construção coletiva. Para isso, levam-se 

em conta as sugestões dos encarregados de aplicar as regras e, desta forma, 

promove-se o sentimento de que possuem influência sobre o sistema e que não há 

submissão a imposições arbitrárias de princípios derivados do poder discricionário da 

direção. Cria-se a ilusão de autonomia, quando esta, na verdade, é controlada 

(PAGÈS et al., 1987). 

Não se trata de um sistema de dominação que dirige de forma direta os 

trabalhadores, que ordene e tome as decisões, mas de definição de referências 

universais, de delimitação do campo e estruturação do pedaço onde são tomadas as 

decisões. Faz-se a gestão da contradição autonomia/controle e institui-se uma 

racionalidade ao sistema que é, paulatinamente, imposta por si só e acaba 

propiciando o habitus definido por Bourdieu, isto é, uma predisposição em adotar 

certos tipos de comportamentos em face das situações dadas. 

No tocante à mediação ideológica, os trabalhadores aderem a um sistema de 

valores e crenças, a uma filosofia organizacional que faz com que a organização se 

apresente como uma entidade transcendente a seus membros e os conduz para uma 

aquiescência ideológica. A organização desenvolve um sistema de representações 

que mascara relações sociais de produção, reforça a dominação e aumenta a 

exploração dos trabalhadores. Assim, para os autores, a organização exerce papel 
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análogo ao de uma igreja, com a instauração de sua própria fé, credo, mandamentos, 

evangelização e deificação (PAGÈS et al., 1987).  

Forja-se um exemplar sistema religioso composto por elementos 

representativos que sacralizam o “mundo” a ser reverenciado. Permite aos que 

aderirem-no satisfazer a necessidade de crença e dedicação a um objeto de culto, 

promovendo entusiasmo na medida em que fornece uma razão de ser e se apresenta 

como uma causa generosa à qual se pode dedicar-se inteiramente. Logo, as 

organizações substituem o papel – decadente – das religiões tradicionais pela religião 

da empresa (PAGÈS et al., 1987). 

Na prática, os trabalhadores são submetidos a mandamentos, a uma 

evangelização representada pelos manuais, pelos rituais, pelos treinamentos, pelas 

regras impostas, pela instigação da dedicação total ao trabalho e, ainda, pelas práticas 

doutrinadoras dos comportamentos atestados pelas organizações, os quais se espera 

que sejam seguidos com devoção (PAGÈS et al., 1987). 

Contudo, não se trata de um processo mecânico que age simplesmente a partir 

dos investimentos de doutrinação da organização, compreendendo, também, um 

processo sutil de autopersuasão, pelo qual o indivíduo colabora para a sua própria 

doutrinação, resolvendo seus conflitos ideológicos e reforçando a ideologia dominante 

sempre com a impressão de pensar livremente (dicotomia autonomia/controle). Fala-

se, aqui, do estágio mais profundo de alienação, a alienação ideológica, não no 

sentido simplório de interiorização da ideologia dominante, mas a alienação da 

consciência social, da concepção que o indivíduo faz de suas relações com o mundo 

(PAGÈS et al., 1987). 

Neste ponto, supera-se a ingenuidade de que o papel da ideologia é 

unicamente mascarar a exploração econômica e dominação política, ou melhor, há a 

transcendência da alienação econômico-política que se baseia na crença do 

trabalhador de que a organização representa a garantia da conquista de interesses 

materiais e, sobretudo, na ideia de que ele molda a empresa, participa dela e tem 

liberdade nela. A alienação ideológica toca o indivíduo no que ele possui de mais 

precioso, de modo que seus valores profundos e seus objetivos pessoais são 

mobilizados e colocados à disposição, tendo a sua fé outro destino: a organização 

(PAGÈS et al., 1987). 
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Como efeito e condição de sucesso da alienação econômico-política e como 

apoio da alienação ideológica, precisa-se da alienação psicológica, o que conduz os 

autores a explorar as estruturas de mediação psicológica. 

A mediação psicológica refere-se ao desenvolvimento da dominação exercida 

sobre o inconsciente do indivíduo, modelando a fundo as suas estruturas da 

personalidade. Os autores afirmam que, nesta circunstância, “o indivíduo vive a 

organização como uma droga”, o que quer dizer que, às custas de reforços múltiplos, 

a organização permite ao indivíduo defender-se da angústia propondo-lhe um sistema 

de defesa sólido, socialmente organizado e legitimado (PAGÈS et al., 1987). 

É uma relação ambígua: prazer e privilégios versus angústia e exigências. A 

organização apresenta-se como objeto de identificação e de amor, fonte de prazer, ao 

mesmo tempo em que faz com que o indivíduo se torne dependente dela não apenas 

em termos materiais, mas, também, no que concerne à integridade de sua identidade. 

Configura-se, assim, a alienação psicológica, como já dito, condição e produto da 

alienação econômico-política e suporte da alienação ideológica (PAGÈS et al., 1987). 

Do lado da organização, os processos de mediação – econômica, política, 

ideológica e psicológica – são utilizados para transformar as contradições em 

interações sociais consideradas como vantagens e benefícios ao trabalhador; do lado 

do trabalhador, os processos de mediação são utilizados para conviver com as 

contradições inerentes ao sistema (PAGÈS et al., 1987). 

Os autores exploram ainda outras instâncias do poder, propondo que o poder 

não está somente nas relações entre a organização e os trabalhadores; está além das 

estruturas de mediação econômica, psicológica e ideológica. Está embutido e é 

expresso também pelas políticas de recursos humanos. 

Três características fundamentais caracterizam as políticas de recursos 

humanos como práticas de poder: 

1) São práticas ideológicas e não apenas procedimentos descritivos do modo de 

funcionamento da organização (PAGÈS et al., 1987);  

2) São processos de mediação pluridimensional, ou seja, abrangem o nível 

econômico (gestão das vantagens concedidas aos trabalhadores como 

contrapartida do seu trabalho), político (controle da conformidade às regras e 

aos princípios), ideológico (adesão dos valores de consideração do serviço e da 

eficácia, que legitima as práticas e oculta os objetivos de lucro e de dominação) 

e psicológico (prática de uma política de gestão dos afetos que favorece o 
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investimento inconsciente massivo da organização e a dominação desta sobre o 

aparelho psíquico) (PAGÈS et al., 1987). 

3) Desenvolvem outros processos de subordinação, além das mediações: a) 

abstração: redução do conjunto das relações sociais à lógica abstrata do 

dinheiro; b) objetivação: confronta cada um, na medida de sua utilidade a partir 

de critérios que lhes escapam; c) desterritorialização: separação do indivíduo de 

suas raízes sociais e culturais, a fim de torná-lo mais receptivo ao código da 

organização; d) canalização: transformação do máximo de energia individual em 

força de trabalho, através da carreira (PAGÈS et al., 1987). 

 

Em síntese, o poder das organizações é desvendado pelos autores, na medida 

em que perpassam por suas instâncias evolutivas, que iniciam com o controle 

baseado na força, na violência física e na restrição econômica e chegam às sutilezas 

da força política, ideológica e psicológica. Migra-se da repressão e da punição para a 

interiorização e a normalização; despersonaliza-se a figura do chefe como expressão 

de autoridade e poder e assume-se a residência deste nas engrenagens, nos 

mecanismos, na aparelhagem e nos dispositivos organizacionais. 

O livro explora a alienação econômico-política, a alienação ideológica e a 

alienação psicológica. Reconhece o poder como originário da apuração das fraquezas 

e ganâncias do indivíduo, as quais são utilizadas deliberadamente pela organização 

para ofertar ao trabalhador aquilo que o satisfaz tanto econômica, como social e 

psicologicamente. Conclusivamente, os autores refletem sobre o que torna possível 

um sistema de dominação como este, por que ele não é questionado por aqueles que 

o sofrem, ou, ainda, se questionado, como é engendrado este duplo mecanismo de 

coerção e aceitação da exploração. 

Indagações estas que se apresentam como um fio condutor de muitas 

pressuposições iniciais desta tese, no intuito de dirigir-se ao entendimento de como 

as organizações operam para fazer com que o indivíduo contribua para sua própria 

sujeição e para tornar legítima a mescla da coerção e da aceitação que tem como 

produto a dominação e, no caso aqui estudado, tem como aparência a cultura de 

devoção. 

O poder instrumentaliza a cultura de devoção, uma vez que permite a 

sistematização do controle e a operacionalização da dominação. As práticas de poder 

trabalham na conservação da harmonia do sistema, na garantia da irreflexão e da 
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ausência de temeridade dos trabalhadores, tendo papel ativo na legitimação e na 

manutenção do universo simbólico. No entanto, nesta tese, o poder é considerado 

elemento intrínseco da cultura de devoção e utilizado, não inadvertidamente, apenas 

como background para a compreensão da manifestação de seus elementos. Aqui ele 

assume função de microscópio para a análise dos cenários de cultura de devoção. 

No que se refere à manifestação da cultura de devoção, dada a sua 

complexidade por abordar diferentes instâncias pertencentes ao ambiente 

organizacional, há de se levar em conta a importância dos seus elementos centrais, 

visto que é a partir deles que poderão ser coletadas evidências acerca da expressão 

da cultura de devoção. Para tanto, abordam-se, no tópico a seguir, os elementos 

centrais da cultura de devoção que podem servir de diretrizes para a sua investigação 

empírica. 

 

2.2 ELEMENTOS CENTRAIS DA CULTURA DE DEVOÇÃO 

 

Para a compreensão da cultura de devoção é necessário evidenciar e observar 

tanto aspectos práticos quanto aspectos simbólicos, perpassando pelas esferas 

concretas e abstratas. Elementos culturais de ordem simbólica e social, processos 

organizacionais relacionados à gestão de pessoas, à comunicação e ao trabalho em 

si, mecanismos normativos, procedimentos, ferramentas e estratégias de gestão, 

todos estes podendo compor e expressar uma cultura de devoção. 

Alguns estudos propuseram indícios da expressão (ou não) da cultura de 

devoção, atribuindo a diferentes processos a sua manifestação nas organizações. 

Além dos renomados autores já citados como investigadores de temáticas 

concernentes à cultura de devoção (RAY, 1986; WILLMOTT, 1993; CASEY, 1999; 

FREITAS, 1997, 2006; INTERLIGI, 2010; SCHREIBER, 2013), destacam-se, 

especialmente, os estudos também já reportados de Collins e Porras (1995) e Fossá 

(2003), por ocuparem-se de pesquisas voltadas notadamente ao cenário da cultura 

de devoção.  

Em sua pesquisa, Collins e Porras (1995) consideraram os processos de 

doutrinação, rigidez de adaptação do indivíduo à organização, o sentimento de 

elitismo e a ideologia fervorosamente seguida como mantenedores de indícios da 

existência/inexistência de uma cultura de devoção. 



54 

Os processos de doutrinação dos trabalhadores são intensos em organizações 

com uma cultura de devoção e iniciam já na entrevista de contratação e se perpetuam 

nas histórias de feitos heroicos rememoradas sempre. Podem incluir a ambientação 

de novos trabalhadores pelos próprios colegas que são encarregados de demonstrar 

todo o universo à parte que compõe a organização, bordões, hinos, ideologia 

organizacional, prêmios e descontos, incentivos incisivos ao cumprimento de metas 

com promessas de promoção. Ademais, estabelecer uma política de contratação em 

que todos começam a trabalhar nos níveis hierárquicos mais baixos da organização, 

preferencialmente ainda jovens, para que cresçam na ideologia da organização, são 

expressões da doutrinação das culturas de devoção (COLLINS; PORRAS, 1995). 

No que concerne à rigidez de adaptação do indivíduo à organização, os autores 

descrevem práticas para vangloriar os trabalhadores considerados como referência, 

glorificar e proporcionar reconhecimentos honrosos em concursos ou publicações, 

bem como punições aos que não se adaptam; expectativa elevada quanto à lealdade, 

comportamento e comprometimento. A rigidez se aplica, ainda, às normas 

comportamentais e quanto aos erros cometidos que violem a ideologia da empresa. 

Em contrapartida, há certa tolerância a erros que não a infrinja (COLLINS; PORRAS, 

1995). 

O elitismo como indício de uma cultura de devoção é descrito por Collins e 

Porras (1995) como um sentimento difuso de fazer parte de algo especial e superior. 

Sensação esta que é reforçada por meio de ênfase oral ou escrita, comemorações 

das vitórias alcançadas, exaltação dos trabalhadores exemplares e do sentimento de 

“família”, criação de espaços próprios dentro da organização para socialização e lazer 

dos trabalhadores, minimizando as necessidades de contato com o “mundo exterior” 

(COLLINS; PORRAS, 1995). 

Em referência à ideologia central, os autores colocam que em organizações 

com uma cultura de devoção ela é explícita, declarada publicamente e 

constantemente reiterada por meio da disseminação de crenças em sentimentos e 

ideais nobres. Princípios, valores centrais e objetivos, além de serem muito bem 

definidos, são traduzidos em práticas e características concretas, em uma estrutura 

descentralizada e com uma cultura altamente individualizada. A ideologia é trabalhada 

nas organizações com cultura de devoção como um credo, com desejo de orientar e 

inspirar, de impregnar os trabalhadores, a fim de que permaneça inalterada ao longo 

do tempo como referência sólida para qualquer geração. Tem a função de estimular o 



55 

estabelecimento de vínculos com a organização, encobrir as intenções de dominação, 

promover a alienação e, por fim, aumentar a exploração dos trabalhadores (COLLINS; 

PORRAS, 1995). 

Por sua vez, Fossá (2003), ao concluir o seu trabalho sobre cultura de devoção, 

elencou os valores compartilhados, a identidade e a identificação, o 

comprometimento, a comunicação e a produção de significados como indícios a 

serem analisados para compreensão dos vínculos que o trabalhador estabelece com 

a organização e, deste modo, da cultura de devoção.  

Para a autora, o estudo dos valores compartilhados envolve o histórico da 

organização, o processo de socialização dos novos membros e de ressocialização de 

membros antigos, para que sejam reveladas as visões comuns a todos os 

trabalhadores. A investigação da identidade e identificação torna explícita a forma 

como os trabalhadores se apropriam da ideologia central da organização, das 

representações sociais construídas da realidade organizacional e dos processos 

cognitivos, afetivos e normativos utilizados pela organização para explicar a realidade 

objetiva. Já o comprometimento representa os vínculos estabelecidos entre o 

trabalhador e a organização e, por fim, o estudo da comunicação e produção de 

significados avalia a capacidade de reelaborar, ressemantizar e ressignificar os 

conteúdos recebidos pelos funcionários, especialmente aqueles oriundos de estórias, 

mitos, heróis, ritos, rituais, cerimônias, símbolos e linguagem propriamente dita. 

Os estudos de Collins e Porras (1995) e de Fossá (2003) propuseram 

elementos distintos para a análise da cultura de devoção, de acordo com os 

embasamentos e conceitos que consideraram pertinentes em suas pesquisas. No 

entanto, os autores compatibilizam quanto à necessidade de uma abordagem de 

investigação integrada e não isolada dos elementos centrais da cultura de devoção, o 

que poderia produzir compreensões limitadas e/ou distorcidas. 

Os elementos centrais que compõem ou representam indícios de uma cultura 

de devoção ainda não são unanimidade nas pesquisas do tema. O que é difuso é o 

entendimento de que o estudo de um universo simbólico multifacetado como este, 

demanda que aflorem as relações e interações de níveis visíveis e invisíveis da 

organização. Dado o enredamento do simbolismo às expressões concretas, 

evidenciar a cultura de devoção requer uma postura e um olhar perscrutador para os 

seus elementos.  
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Além do mais, penetrar na vida organizacional pode não só revelar os 

elementos centrais, como também expor nuances e polaridades, sentidos e 

significados atribuídos pelos trabalhadores, que podem ou não contribuir para a 

consolidação de uma cultura de devoção. 

Por tratar-se de um sistema de elementos simbólicos suplementados pelo 

poder e por mecanismos e práticas racionais, pode-se dizer que a cultura de devoção 

é uma estrutura simultaneamente aberta e enevoada que, possivelmente, pode ser 

mais bem compreendida, a partir do entendimento do universo simbólico do qual é 

constituída, legitimada e mantida na organização. 

 

2.3 O UNIVERSO SIMBÓLICO DA CULTURA DE DEVOÇÃO, SUA LEGITIMAÇÃO 

E MANUTENÇÃO 

 

A cultura de devoção apresenta aos trabalhadores significações simbólicas e 

racionais para interpretar e vivenciar o mundo diferenciado e privilegiado criado por 

meio da institucionalização da ideologia dominante e pelo desenvolvimento de uma 

religiosidade organizacional, ambas calcadas num coeso aparelho disciplinar. Os 

trabalhadores envolvem-se com a organização e sua história, dedicam-se, 

reverenciam as suas práticas, promovem e compartilham um cultismo, uma devoção 

e, assim, constroem um universo simbólico, especialmente, aquele que aspiram fazer 

parte. 

Para Berger e Luckman (1967, 1985), o universo simbólico é construído por 

meio do compartilhamento das atribuições de significados entre os indivíduos que 

vivem determinada realidade, ou seja, a partir da criação de um senso comum pelos 

indivíduos sobre a realidade em que estão inseridos (BERGER; LUCKMAN, 1967, 

1985). “Esta produção simbólica é sempre o resultado da inter-relação dialética entre 

um contexto, atores e relações sociais (CHANLAT, 1996, p. 228)”. 

No que tange à cultura de devoção, o universo simbólico não diz respeito 

exclusivamente à realidade subjetiva criada pelos trabalhadores a partir da vivência 

social individual, mas também das práticas racionais coletivas de trabalho que são 

legitimadas e, assim, os doutrinam e condicionam. Quer dizer, o universo simbólico 

construído sob a cultura de devoção abarca tanto as instâncias abstratas, subjetivas 

e intangíveis como as concretas, objetivas e tangíveis. 
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A criação do universo simbólico que, ao mesmo tempo, é constituído e constitui 

a cultura de devoção, compreende, em primeira ordem, a institucionalização da 

realidade produzida; e, em segunda ordem, o nível mais completo de legitimação da 

ordem institucional, devido à sua abrangência e generalidade. 

Esta fundamentação se assenta, predominantemente, no trabalho de Berger e 

Luckman (1967), em “A construção social da realidade: tratado de sociologia do 

conhecimento” que, por sua vez, baliza esta tese no que tange à concepção de 

legitimação, bem como se apoia nas perspectivas iniciais da Teoria Institucional, 

postulada primariamente por Meyer e Rowan (1977). 

Para Berger e Luckman (1967, 1985), a realidade é produto da atividade 

humana que, de forma paradoxal, é oriunda de aspectos objetivos e externos aos 

indivíduos (note-se novamente a interface com o conceito de habitus de Bourdieu). É 

uma construção embasada em sistemas de conhecimento e de crenças culturalmente 

sedimentadas, ou, ainda, em processos normativos e cognitivos, em especial estes 

últimos, que exercem influência sobre o indivíduo, de modo que este, entre em 

conformidade com os padrões previamente estabelecidos e, assim, desenvolva-se 

homogeneidade de comportamentos (BERGER; LUCKMAN, 1967, 1985).  

De maneira específica, os autores descrevem a dinâmica da construção social 

como se segue. Inicialmente, as ações repetidas frequentemente são moldadas em 

um padrão que, posteriormente, é reproduzido e apreendido pelos atores sociais. Em 

outras palavras, torna-se uma ação habitual. As ações habituais tornam-se tipificações 

que são transmitidas ao longo do tempo e das gerações e, desta maneira, passam a 

ser aceitas e consideradas indubitáveis, o que lhes confere caráter normativo e, assim, 

institucionalização (BERGER; LUCKMAN, 1967, 1985). 

De forma complementar, a Teoria Institucional propõe que a institucionalização 

se dá a partir de três pilares subsequentes, quais sejam: regulativo (obediência), 

normativo (obrigação social) e cultural-cognitivo (entendimento compartilhado, dado 

como certo) (MEYER; ROWAN, 1977). 

Institucionalizar é oficializar, incorporar as práticas, os procedimentos e as 

ações que predominam no ambiente organizacional; é arraigar as estruturas formais 

aceitas e compartilhadas. É um processo orientado pela lógica da conformidade às 

normas que são socialmente aceitas, pela adesão ao sistema de conhecimento 

construído por meio da interação social que, por sua vez, (re)produz a ordem social 
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em um sistema social (SCOTT, 2001; GUARIDO-FILHO, 2008; GUARIDO-FILHO; 

COSTA, 2012). 

Para Berger e Luckman (1985), toda situação social que se torne habitual, ou 

seja, que perdure ao longo do tempo, possivelmente tenderá a ser institucionalizada, 

devido à necessidade humana de previsibilidade e controle social de suas ações. 

A institucionalização fornece estabilidade e significado à vida social humana, 

mas, ao mesmo tempo, processos de conformidade e, sobretudo, a construção social 

requer legitimação, ou seja, o(s) modo(s) pelo qual a realidade institucionalizada 

possa ser “explicada” e “justificada” (BERGER; LUCKMAN, 1985). 

A legitimação tem a função de “tornar objetivamente acessível e subjetivamente 

plausível” as ações institucionalizadas; integrar o sentido subjetivo global produzido 

daquela realidade à biografia do indivíduo, de modo que torne a totalidade 

subjetivamente plausível (BERGER; LUCKMAN, 1985, p. 127). Enfaticamente, Berger 

e Luckman (1985, p. 129) adicionam que “a legitimação não apenas diz ao indivíduo 

por que deve realizar uma ação e não outra; diz-lhe também por que as coisas são o 

que são”. 

Deste modo, legitimar refere-se ao processo de reconhecer algo como 

aceitável, verdadeiro, autêntico, justificável e cabível. É admitir uma ação, um 

mecanismo ou um conjunto de procedimentos e visões como justo e razoável a 

determinada realidade, de modo que se torne percebida como regra, como lei. 

Consiste em expressar suporte normativo aos imperativos práticos e/ou alinhamento 

com estruturas cognitivo-culturais. É outorgar validade cognoscitiva (BERGER; 

LUCKMAN, 1985; SCOTT, 2001). 

Berger e Luckman (1985, p. 129-135) propõem, ainda, quatro diferentes níveis 

de legitimação, sendo eles: 

• 1º nível de legitimação: legitimação incipiente, observada quando um sistema 

de objetivações linguísticas da experiência humana é transmitido. Está presente 

em afirmações tradicionais simples como, por exemplo, “é assim que se fazem 

as coisas”. 

• 2º nível de legitimação: esquemas explicativos altamente pragmáticos, que 

relacionam conjuntos de significações objetivas e referem-se diretamente a 

ações concretas. Está presente nos provérbios, nas máximas morais, nos 

adágios da sabedoria, nas lendas e nas histórias populares. 
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• 3º nível de legitimação: teorias explícitas pelas quais um setor institucional é 

legitimado em termos de um corpo diferenciado de conhecimentos. Fornece 

quadros de referência bastante amplos para os setores de conduta 

institucionalizada. É complexo e diferenciado, sendo, assim, conferido a pessoal 

especializado que transmite as teorias legitimadoras por meio de procedimentos 

de iniciação formalizados como, por exemplo, quando os “velhos do clã” 

ministram conhecimento aos iniciantes. 

• 4º nível de legitimação: universos simbólicos que integram em si diferentes 

áreas de significação e abrangem a ordem institucional em uma totalidade 

simbólica. Compreende o nível mais amplo de legitimação – como já mencionado 

–, visto que excede qualquer um dos níveis precedentes no que diz respeito à 

extensão da integração dotada de sentido; agora, todos os setores da ordem 

institucional acham-se integrados num quadro de referência global, que constitui, 

assim, o universo, no sentido literal da palavra. 

 

O universo simbólico é considerado o nível mais abrangente de legitimação, 

especialmente porque envolve todos os significados socialmente objetivados e 

subjetivamente reais. Melhor dizendo, abraça toda a sociedade histórica e a biografia 

do indivíduo dentro do mesmo universo (BERGER; LUCKMAN, 1985). 

No entanto, conforme Berger e Luckman (1985), a ordem institucional “está 

continuamente ameaçada pela presença de realidades destituídas de sentido”. A 

ameaça do universo simbólico não se manter por si mesmo só não aconteceria se 

este compreendesse um sistema absolutamente harmonioso, fechado em si mesmo 

e em perfeito funcionamento, o que na realidade, não existe (BERGER; LUCKMAN, 

1985). 

Problemas naturais da vida organizacional podem contribuir para desestabilizar 

a estrutura da ordem institucional como, por exemplo, o processo de transmissão do 

universo simbólico de uma geração para outra, a socialização malsucedida, a partilha 

de versões divergentes daquele universo simbólico, ou, ainda, o confronto com 

histórias e universos totalmente diferentes (BERGER; LUCKMAN, 1985).  

Nesse caso, a despeito de legitimação, o universo simbólico e, por conseguinte, 

a cultura de devoção, precisam de manutenção, de reiteração e serem 

consubstanciados. O simbolismo não se constrói, tampouco se mantém 

independentemente das práticas e dos mecanismos. Para tanto, procedimentos e 
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mecanismos diversos são buscados alternativamente para garantir o universo 

simbólico, podendo estes ser de ordem conceitual, social e/ou repreensiva.  

Mecanismos laudatórios são opções de práticas utilizadas para a manutenção 

da ordem instituída e da realidade legitimada na cultura de devoção. Quer dizer, 

práticas que são glorificadoras e promotoras de sentimentos de consagração, 

destacamento e, sobretudo, de elitismo por parte do trabalhador que acredita fazer 

parte de algo seleto, especial e diferenciado. O primeiro que pode ser facilmente 

identificado e atrelado à estas questões é o discurso da qualidade de vida. 

Cada vez mais as empresas investem em programas de qualidade de vida para 

“beneficiar” e ocupar o tempo dos trabalhadores: atividades físicas, presentes em 

datas especiais, workshops na praia ou viagens como bonificação por bom 

desempenho e etc. (BARROS FILHO; DAINEZI, 2014). Sob o ponto de vista da análise 

marxista, estas propostas representam estratégias de legitimação do sistema e tem 

como objetivo minimizar a fadiga, o estresse, a pressão, o desgaste, a sobrecarga de 

trabalho e a hora extra do trabalhador e, assim, fazê-lo esquecer toda e qualquer parte 

ruim (BARROS FILHO; DAINEZI, 2014).  

Eugène Enriquez18 (1992, 2000), denomina como a doença da idealização esta 

tentativa das empresas de combater as angústias do trabalhador, de ser considerada 

estupenda e, assim, mobilizar as forças dos trabalhadores. Em um processo de 

afirmação narcísea, as empresas tentam incutir seus próprios desejos aos 

trabalhadores – como se organicamente estes também fossem deles -, de modo que 

estes passem não só a idealizá-la e a identificarem-se com ela, mas também, que 

dispendam todo o seu amor e devoção incondicional (ENRIQUEZ, 2000). Para o autor, 

se os trabalhadores não percebem esta manipulação “doam-se de corpo e alma à vida 

organizacional” (ENRIQUEZ, 2000, p. 17). 

Em uma pesquisa com dezoito empresas denominadas visionárias 

contrastadas com outras dezoito denominadas empresas de comparação, Collins e 

Porras (1995, p. 200-201) evidenciaram itens práticos empregados por elas para 

inspirar nos trabalhadores sensações de estarem no melhor lugar para se trabalhar e, 

simultaneamente, doutrinar e impor uma adaptação rígida à sua ideologia. São eles: 

                                                 
18 Eugène Enriquez: com formação em Sociologia, Direito, Filosofia e Psicanálise, o professor emérito 

do Laboratório de Mudança Social da Universidade de Paris VII é um expoente da psicossociologia 
e da sociologia clínica. Estudou, pesquisou e escreveu sobre temas da vida social e organizacional. 
Suas principais obras são “Da Horda ao Estado”, “A Organização em Análise” e “Figuras do Poder”, 
além de diversos outros capítulos de livros e artigos científicos. 
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• Programas de treinamento contínuo e orientação com conteúdo ideológico e 

prático que ensinam os valores, as normas, a história e a tradição da empresa; 

• “Universidades” e centros de treinamento internos; 

• Apresentação social no trabalho, feita por colegas e supervisores imediatos; 

• Políticas rigorosas de promoção – contratar pessoas jovens, promover 

internamente e moldar o ponto de vista do funcionário desde cedo; 

• Exposição a uma mitologia difundida de “feitos heroicos” e exemplos 

corporativos; 

• Linguagem e terminologia únicas que fortalecem uma estrutura de referência 

e a sensação de pertencer a um grupo especial, de elite; 

• Hinos da empresa, aplausos, afirmações ou juramentos que reforçam o 

compromisso psicológico; 

• Processos rígidos de seleção durante a contratação ou nos primeiros anos; 

• Critérios de incentivo e progresso explicitamente relacionados de acordo com 

a ideologia da empresa; 

• Recompensas, concursos e reconhecimento público que premiam aqueles 

que demonstram se esforçar de forma consistente com a ideologia. Penalidades 

concretas e visíveis para aqueles que ultrapassam os limites ideológicos; 

• Tolerância com respeito a erros honestos que não violem a ideologia da 

empresa (“não pecados”); penalidades severas ou demissão por violar a 

ideologia (“pecados”); 

• Mecanismos de “compra” (investimentos financeiros e a prazo); 

• Celebrações que consolidam êxitos e a sensação de ser especial; 

• Layout físico da fábrica e dos escritórios que reforce as normas e os ideais; 

• Ênfase constante, tanto oral quanto por escrito, nos valores e na herança da 

empresa, bem como na sensação de fazer parte de algo especial. 

 

No ponto de vista de Collins e Porras (1995), esses são mecanismos que, além 

de realizarem a manutenção da ordem institucional, estimulam a busca por 

prosperidade, ou, nas palavras dos autores, preservam o núcleo (ideologia central – 

cultura de devoção) e estimulam o progresso. Claramente, esses mecanismos variam 

de organização para organização em natureza e forma, podendo, assim, serem 



62 

desenvolvidos de diversas formas, algumas já citadas por Collins e Porras (1995), 

dentre outras. 

Trice e Beyer (1984), exemplificam mencionando os conhecidos ritos de 

aprimoramento adotados pela empresa americana Mary Kay Cosmetics®. Em um 

grande evento, denominado pela empresa de “Seminário Mary Kay”, com um grande 

público, vestido com roupas de gala, aplaudindo e ovacionando a empresa, prêmios 

e títulos são distribuídos aos trabalhadores de alto desempenho. De modo 

suplementar, a saga de determinação e otimismo da fundadora da empresa, Mary Kay 

Ash, é reverenciada, os símbolos de status e sucesso são realçados e utilizados para 

reforçar a ideologia da organização. 

Sob este ponto de vista, ao proporcionarem senso de realização pessoal 

individual, as práticas da Mary Kay Cosmetics® não só fazem com que os 

trabalhadores estejam aderentes à sua ideologia, motivem-se em busca de esforços 

e ganhos maiores, como, também, permitem à organização se colocar como parte do 

crédito destas realizações, estabelecendo, assim, à primeira vista, uma relação de 

troca entre ambos, organização e trabalhador. 

Nesta relação organização-trabalhador, a organização busca se consagrar e 

garantir sua perpetuação no mercado ao longo do tempo e o trabalhador busca 

suporte econômico-financeiro e social, reconhecimento e status, num ponto que estes 

sejam capazes de justificar seus sacrifícios, medos, ameaças, adversidades, bem 

como os sofrimentos físicos e psíquicos vividos (FOSSÁ, 2003).  

No entanto, dissecando um pouco esta ótica, verifica-se que a partir do 

momento em que a organização oferece ao trabalhador a possibilidade e/ou a garantia 

de suprir suas aspirações, estabelece-se uma relação de dependência e não – pelo 

menos não somente – de troca, em que a organização passa a representar um objeto 

de idealização e de referência não só profissional, mas também pessoal.  

O trabalhador envolve-se cada vez mais com a ideologia da organização, se 

impregna cada vez mais dos seus valores e objetivos e, assim, torna-se cada vez mais 

vinculado, dependente e, porque não, alienado ao trabalho que ali desempenha. Em 

contrapartida, a organização galga cada vez mais espaço no mercado, ganhos 

financeiros e outros tipos de destaque. 

São as necessidades afiliativas do indivíduo sendo preenchidas e, neste ponto, 

nada pode ser mais emblemático do que a metáfora ou o mito da “grande família”, 

constantemente aplicado por meio de práticas organizacionais de envolvimento e 
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estabelecimento de laços. Tipicamente observadas nas organizações, podem ser 

citadas como exemplos clássicos as seguintes práticas: assistência ao trabalhador 

que tem filhos (creche, recreação e/ou educação); prêmios de férias; atividades 

esportivas, de lazer, culturais e artísticas organizadas pela ou na organização; cursos 

e palestras relacionados à religião ou em combate ao estresse (FREITAS, 2006). 

A criação de uma atmosfera “familiar” faz com que sejam evocados no 

trabalhador sentimentos de confiança, ligação e pertença e, sobretudo, faz com que a 

organização passe a representar o ambiente onde se encontra trabalho, convivência 

e laços fraternos que se complementam de forma prazerosa (CASEY, 1999; 

FREITAS, 2006). 

A organização busca representar algo fundamental para a vida do indivíduo, 

antes mesmo dele considerar-se um trabalhador; almeja transparecer um núcleo 

elementar que, supostamente, oferece uma parceria de carinho, comprometimento 

mútuo, eixo emocional e psíquico. Para isso, mimetiza uma figura maternal, tocando 

o trabalhador com apelações afetivas e, assim, induzindo-o a retribuir com lealdade, 

dedicação e desprendimento de vontades e anseios genuinamente individuais e 

próprios em prol do “bem comum e geral”, isto é, da organização. 

Por este ângulo, instituir a ideia da “grande família” é dizer que a organização 

é o ambiente destinado ao estabelecimento e a vivência das relações mais íntimas e 

afetivas que as pessoas podem experimentar. No entanto, os relacionamentos que se 

estabelecem ali são, no mínimo, de paternalismo, hierárquicos, repressivos e 

buscando deferir as autoridades mais elevadas (CASEY, 1999; FOSSÁ, 2003).  

Ver a empresa como uma “família” cria um ambiente acolhedor, protetor e de 

camaradagem, justifica todas as horas extras no trabalho e abdicação de estar 

próximo a seus afetos, engajado em atividades que lhes represente prazer, hobby, 

quer dizer, dá sentido a todas as renúncias possivelmente vividas pelo trabalhador em 

favor da organização. Conforme Casey (1999), isso facilita ao trabalhador aceitar 

fardos maiores, aumenta uniformemente a participação, o empenho e a motivação dos 

trabalhadores, bem como a produtividade da empresa, mas, por outro lado, também 

estrutura processos burocráticos e camufla relações de dominação e submissão. 

Reforçando este último prisma de representatividade da organização como 

uma “grande família”, Lévi-Strauss (1970) propõe o “modelo ideal” de família, 

amparado no binômio dominação-submissão, que enxerga a família como promotora 
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de relações autoritárias e do consenso acrítico, instauradora da necessidade objetiva 

do domínio do homem sobre o homem, desde a infância.  

Sob estas perspectivas, verifica-se representação antagônica no discurso da 

“grande família” que, sincronicamente, mercantiliza o privilégio de fazer parte de uma 

“família” e com ela estabelecer uma relação simbiótica, tal como propicia o ocultismo 

do controle e mitiga a dominação, ou, como coloca Freitas, (2006, p. 69) “[...] dilui – 

pretensamente – as marcas do poder exercido diariamente”.  

Conflitos e disfunções são reprimidos e, assim, pensamentos e condutas são 

unificados, substituindo a possibilidade de embates inerentes à relação capital-

trabalho por desejos de harmonia e partilha de habilidades, e, ainda, pelo sonho de 

fazer parte de uma grande e feliz família. A metáfora ou mito da “grande família” 

instaura a “cultura do nós” – “nós fizemos assim, nós nos relacionamos assim, nós 

trabalhamos assim” –, fazendo com que se manifestem valores de dedicação, 

lealdade, vínculo, paixão e, com isso, fazendo com que qualquer chance de 

sentimentos de exploração seja arrefecida, o que corrobora para o desenvolvimento, 

por exemplo, da cultura de devoção. 

Estas concepções de organização como modelo de família, ou melhor, esse 

inconsciente coletivo particular construído, invade a esfera privada da vida 

extraprofissional do trabalhador e, deste modo, além de lhe solicitar identificação no 

que diz respeito às suas competências profissionais, requer identificação 

comportamental e relacional (FREITAS, 2006). Ademais, a adesão à “grande família”, 

como também à cultura de devoção, está condicionada não só aos “investimentos” 

que a organização faz para que isto aconteça, mas, também, à identificação do 

trabalhador com as suas diretrizes e princípios. 

Laplanche e Pontalis (1976, p. 295), conceituam identificação como “um 

processo psicológico pelo qual um indivíduo assimila um aspecto, uma propriedade, 

um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente [...]”. Assim, o grau de 

identificação com a organização é variável e, normalmente, depende do quanto as 

diretrizes e princípios discursiva e efetivamente aplicados são apreendidos e/ou, 

aparentemente, assemelham-se e atendem às expectativas individuais do 

trabalhador. 

As organizações atuam como uma espécie de “comércio de identidade”, 

oferecendo ao trabalhador uma referência baseada em laços mais do que 

simplesmente econômicos, mas também de natureza psicológica, preenchendo a 
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necessidade individual de destacar-se fazendo algo bem feito aos olhos do mundo 

(FREITAS, 2006). Assim, ao apropriar-se dos preceitos organizacionais, quer dizer, 

ao identificar-se, o trabalhador tem a sensação de ter “se encontrado” naquele 

ambiente, principalmente por visualizar ali a possibilidade de se autorrealizar. No 

entanto, ironicamente, a identificação garante que ele se comporte cada vez mais 

como um eficiente e meticuloso membro organizacional (FLEMING; SPICER, 2003).  

Outrossim, o desejo da organização é que, além de uma identificação, haja 

uma espécie de fusão de identidades, ou seja, o trabalhador identifica-se tanto com a 

organização que sua identidade fica imbricada à identidade organizacional, tornando-

se quase que dois lados de uma mesma moeda (FOSSÁ, 2003). Isto posto, pode-se 

dizer que há a ação de um sistema de controle que visa tomar conta da identidade do 

trabalhador e torná-lo o tipo de pessoa que a organização deseja, sendo, 

normalmente, no sentido de se tornar mais produtiva e menos contumaz (CASEY, 

1995 apud FLEMING; SPICER, 2003). 

No que tange à cultura, esta cria um sentimento de identificação não só entre 

o trabalhador e a organização, como, também, entre os trabalhadores que fazem parte 

daquela mesma realidade e assumem igual compromisso com ela. Para Schreiber 

(2013, p. 3595, tradução nossa), “a cultura pode ser considerada como um processo 

pelo qual há uma construção e reconstrução permanente da realidade de vida 

própria”. 

Cotejando as conceitualizações apresentadas e discutidas anteriormente, 

entende-se que quanto mais o trabalhador se identifica com a organização, mais forte 

será o seu elo com ela, maior será a sua afiliação à ideologia propagada e, 

concomitantemente, menos recalcitrante será aos preceitos promulgados. Desta 

maneira, mais apto ele se tornará para aderir e manifestar cultura de devoção. 

Todo esse contexto da cultura de devoção pode incidir reflexos não só na esfera 

organizacional e na atividade laborativa em si, mas, também na vida pessoal (fora do 

trabalho) do trabalhador. Podem haver reflexos tanto na formação do trabalhador 

enquanto sujeito, na edificação e sedimentação da própria identidade do indivíduo, 

quanto na sua relação com o trabalho, dada a imbricada relação entre estes, indivíduo 

e trabalho. 
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2.4 O TRABALHO, AS ORGANIZAÇÕES E A CULTURA DE DEVOÇÃO: 

REPRESENTAÇÕES, IMPLICAÇÕES E RELAÇÕES COM O INDIVÍDUO 

 

O homem e o trabalho, uma dicotomia histórica que, ao mesmo tempo em que 

denota uma relação mútua, na qual um contribui social e financeiramente com o outro 

e o outro se deleita com oportunidades e benefícios, é também paradoxal. O trabalho 

e as formas que ele assume pode representar fonte de satisfação pessoal (atingir 

metas e objetivos de vida, desenvolver e aplicar habilidades, ações e atitudes, 

solidificação da autoestima...) e realização profissional, como, também, tornar-se 

elemento enclausurante da identidade pessoal, cultural e social do indivíduo. 

Nessa esteira de pensamento, autores como Enriquez (1992, 2000), Dejours 

(1992, 1993), Freitas (2000) e Antunes (2008, 2009, 2015), discorrem sobre os 

contrassensos entre homem e trabalho, quais sejam, prazer e sofrimento, realização 

e tortura, felicidade e prostração, status e privação, conforto e subsistência, agradável 

e desagradável, positivo e negativo, amor e ódio. São os diferentes matizes da relação 

entre homem e trabalho e da representação que o último pode assumir na vida do 

primeiro. 

O trabalho é dotado de atributos psicossociais como, por exemplo, o fato de 

proporcionar ao indivíduo trabalhador senso de pertencimento, de organização do seu 

tempo ou ainda uma identidade perante a sociedade, indo, assim, muito além da 

simples representação de uma fonte de sobrevivência (BENDASSOLLI; GONDIM, 

2014). Pode representar fator de equilíbrio psíquico e social ao homem, contribuindo 

para a estruturação de sua personalidade, uma vez que permite a ele se reconhecer 

em suas atitudes e feitos; proporcionando galgar desejos e aspirações individuais, 

inserir-se e engajar-se em relações sociais (DEJOURS, 1992, 1993; FOSSÁ, 2003) e 

estabelecer vínculos, necessidade básica e vital do ser humano. 

Os vínculos consistem de ligações e envolvimentos que o indivíduo estabelece 

com e nos meios sociais que vive/convive. Não se fala somente daqueles baseados 

em ações calculadas e visando trocas e recompensas, mas, sobretudo, dos que são 

oriundos de identificação e ligação, daqueles que caracterizam um envolvimento 

psicológico. 

Pode-se dizer que desde o seu nascimento o indivíduo vive em busca do 

estabelecimento de vínculos e no trabalho, devido à centralidade e importância que 

assume na vida, não poderia ser diferente. O trabalhador liga-se aos valores, aos 
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objetivos; assume as atitudes disseminadas e compartilhadas; compromete-se com a 

missão organizacional.  

Todavia, embora associado a sentimentos ou reações positivas, entende-se 

que o(s) vínculo(s) entre trabalho e trabalhador seja qualificado de ambivalência, haja 

vista a possibilidade de ele ter sido optado, cooptado, incitado ou negociado. Em 

resumo, depreende-se que o estabelecimento de um vínculo entre trabalho e 

trabalhador possa ocorrer facultativa ou persuasivamente, de forma legítima ou 

espúria. Quer dizer, há uma potencial vicissitude do vínculo do trabalhador com o 

trabalho e/ou organização, que pode ser ou não uma ação benevolente do/para o 

indivíduo, oriunda simplesmente de obediência. A sociologia, por exemplo, considera 

que este vínculo é, na prática, uma relação de subordinação a uma figura de 

autoridade relacionada ao contexto organizacional (PINHO; BASTOS; ROWE, 2015). 

Quem muito bem apresenta os reveses desta relação trabalhador-trabalho é 

Dejours19 (1992, 1993, 1994) e sua Psicopatologia e Psicodinâmica do Trabalho. Para 

o autor, o cenário de identificação do homem com o trabalho pode ser quebrado, 

gerando desprazer, sofrimento e alienação, sendo que o maior responsável por isso 

seria a organização do trabalho. 

A organização rígida do trabalho tem como caricatura o sistema taylorista, que 

submete o trabalhador aos critérios da produtividade e a atos impostos como, por 

exemplo, movimentos extremamente planejados, ritmos, cadências e 

comportamentos produtivos que poderão refletir em dominação da vida mental do 

trabalhador e ocultação de seus desejos (DEJOURS, 1992). 

Em adição, ambientes físico, químico e biológico, condições de higiene e de 

segurança, condições antropométricas do posto de trabalho, divisão do trabalho, 

conteúdo da tarefa, sistema hierárquico, modalidades de comando, relações de poder, 

questões de responsabilidade, dentre outros possíveis aspectos relacionados às 

condições e a organização do trabalho em si, podem concretizar um sofrimento mental 

no trabalhador que se tornará cada vez mais absorto pelo mundo do trabalho 

(DEJOURS, 1992). 

                                                 
19 Christophe Dejours: doutor em medicina, especialista em medicina do trabalho e em psiquiatria e 

psicanalista, professor de Psicologia do Trabalho. Atualmente é diretor do Laboratoire de Psychologie 
do Conservatoire National des Artes et Métiers (CNAM), Paris. Autor dos livros “Psicodinâmica do 
Trabalho: contribuições da escola Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho” 
(1994) e “A Loucura do Trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho”, dentre outros. 
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Acompanhando a linha de pensamento de Dejours (1992, 1993), entende-se 

que a organização do trabalho pode ocasionar dissonâncias na vida do indivíduo no 

que tange ao seu envolvimento e à sua relação com o trabalho, como, por exemplo, 

no que se refere ao trabalho non-sens, estranhamento e a alienação. 

Com a organização rígida, a divisão e a particularização pormenorizada do 

trabalho e, assim, uma atividade produtiva estranhada, a maioria dos trabalhadores 

ignora o sentido do seu trabalho individual e desconhece o destino da sua tarefa no 

âmbito coletivo, o que lhes conduz ao que Dejours (1992) denomina de non-sens, 

Marx (2013) e Antunes (2009, 2015) chamam de estranhamento, ou, ainda, clarificado 

por Marx (2013) como alienação. 

A forma de trabalho faz com que o resultado do processo de trabalho, o objeto, 

se autonomize e torne-se alheio ao trabalhador, ou seja, o trabalhador coloca sua 

energia e sua força para produzir determinado produto, mas ao final da atividade 

produtiva não o reconhece. O produto, objeto do trabalho, apresenta-se alheio ao 

trabalhador que o produziu, em um processo produtivo no qual ele mesmo não tem 

plena consciência e domínio do funcionamento global; estranhamento e alienação, 

âmbito individual e coletivo (MARX, 2013; ANTUNES, 2009, 2015). 

Com efeito, estas dissonâncias impactam sobre a vida do indivíduo não só no 

que diz respeito à esfera do trabalho, mas também no processo de realização do ser 

social, da sua personalidade e identidade.  

Alienado, o trabalhador pode confundir seus desejos próprios com a injunção 

da organização que, utilizando a organização do trabalho como veículo da sua 

vontade, substitui a vontade própria do trabalhador pela sua. Aí se expressa a sujeição 

do indivíduo que passa a usar todas as suas forças para tolerar essa constringente 

invasão na sua natureza (DEJOURS, 1992). Para Antunes (2015, p. 173), edificam-

se barreiras sociais que obstaculizam o desenvolvimento da personalidade humana, 

reduzida ao instinto e afastada de sua orgânica multilateralidade. 

Além do mais, a alienação invade a vida e o tempo do trabalhador fora do 

trabalho, afetando também a esfera do consumo, e do tempo livre, que passa a ser 

submetido aos valores do sistema produtor de mercadoria e das suas necessidades 

de consumo (DEJOURS, 1992; ANTUNES, 2009, 2015).  

Cabe traçar um paralelo entre as formas, representações, implicações e 

relações do indivíduo com o trabalho aqui apresentadas, principalmente, entre vínculo 

e alienação. O primeiro, apoiado no envolvimento psicológico que tem como 
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consequentes o apego, a dedicação e o compromisso; há a ligação do trabalhador 

aos objetivos organizacionais. O segundo, fundamentado na envoltura do trabalhador 

pela organização do trabalho, colocando-o em situação de estranhamento; há a 

imposição dos objetivos organizacionais sobre os objetivos individuais do trabalhador. 

Articulando o exposto neste tópico com o tema central da tese, cultura de 

devoção, sobreleva-se o seguinte questionamento: vínculo ou alienação? O 

trabalhador vincula-se à organização por encontrar nela um amparo sociomental ou 

aliena-se àquela realidade, de modo que não possua mais consciência do que 

representa seu trabalho e todo aquele contexto? Indagações estas norteiam os 

caminhos desta pesquisa. 

A relação do homem com o trabalho e, consequentemente, com as 

organizações, é enaltecida pela sociedade que confere valor àquele que possuir um 

“bom trabalho”, uma “boa posição/bom cargo”. Para Ramos (1989), o valor e a 

dignidade do próprio indivíduo são definidos pela sua ocupação e pelo seu cargo.  

O sentido maior do trabalho na sociedade contemporânea é de valor supremo: 

aquele que auferir tal conquista tem sua existência legitimada e suas ações e opiniões 

autenticadas, isto é, a própria sociedade institui essa relação imbricada entre os 

trabalhadores e as organizações. 

O valor do trabalho hoje está muito mais atrelado às contribuições que oferece 

à coletividade e, acima de tudo, à interiorização de uma cultura, uma filosofia, de 

valores, comportamentos e de um sistema de pensamento, do que à atividade 

concreta, à qualidade da obra e à sua utilidade (GAULEJAC, 2007). Isto é, a sociedade 

tem ajudado a incutir valor ao trabalho que se inscreve num simbolismo, ainda que 

ideológico, mas que oportunize ao trabalhador “fazer parte de algum propósito”, não 

necessariamente social, mas institucional, organizacional. 

Para Enriquez (2000), os indivíduos vivem um tempo de amarras às 

organizações e de escassez de liberdade individual de pensamento e de domínio 

sobre si mesmo. As empresas têm sequestrado a vida social dos trabalhadores, 

estreitado cada vez mais os seus vínculos, isto, de modo que extrapolem a relação 

normal entre trabalhador e trabalho (FREITAS, 2000).  

Entretanto, o domínio da organização sob o trabalhador não se sustenta sem a 

criação de um simbolismo a que ele possa se ligar, se envolver; não é uma relação 

objetiva, puramente racional, pelo contrário, ela é sustentada por laços psicológicos e 

nutrida por meio de um imaginário social e organizacional que lhes oferece 



70 

oportunidades de suprir suas necessidades narcísicas individuais: reconhecimento, 

aplauso, privilégios e etc. (FREITAS, 1997). Max Weber20 já havia adiantado esta 

percepção em A ética protestante e o espírito do capitalismo (1905), quando defendeu 

que a lógica de acumulação capitalista não encontrava em si mesma uma justificativa, 

necessitando ressaltar um fim mais nobre.  

Genuinamente, as organizações são ambientes de tensão, pois não 

conseguem satisfazer as necessidades intrínsecas de atualização e autorrealização 

dos indivíduos. Assim, para conferir plausibilidade às propostas organizacionais e 

instrumentalizar a relação trabalhador-empresa utilizam-se do que Guerreiro Ramos 

(1989) chamou de política cognitiva, reflexo do paradigma paraeconômico que 

considera o mercado como um dos enclaves da categorização da vida dos indivíduos. 

A política cognitiva é dotada de estratégias integracionistas que, criando a 

impressão de que os propósitos organizacionais contemplam os individuais, legitimam 

os preceitos da sociedade centrada no mercado e corroboram para criação de uma 

ideia de organização como algo familiar, doméstico (RAMOS, 1989) e divino 

(ENRIQUEZ, 2006).  

Simbolismo compensatório, doutrinação, gratificações e congratulações aos 

“bons comportamentos”, práticas que remetem às propostas de enfoque humanista 

(RAMOS, 1989) ou às práticas de recursos humanos (RH) como, atualmente, é 

costumeiro se deparar nas organizações e que são muito bem desenvolvidas 

naquelas que detêm e que semeiam uma cultura de devoção. Para a efetividade da 

cultura de devoção, é necessário que o trabalhador ame o seu trabalho, envolva-se 

com ele e o coloque em posição de destaque na sua vida e para isso, as estratégias 

integracionistas da política cognitiva lhe servem muito bem. 

A sociedade e o modo de produção capitalista conferem sentido especial, 

dignificante ao trabalho e ao indivíduo que trabalha, o que, por conseguinte incute 

sobre as organizações um papel de nobre provedora da realização individual, o que 

conduz ao entendimento de que numa sociedade onde o trabalho é o valor central, 

virtude maior na vida das pessoas, o caminho para a devoção às organizações e seus 

preceitos já está parcialmente percorrido. 

                                                 
20 WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Livro publicado originalmente em 

1905 em alemão - Die protestantische Ethik und der 'Geist' des Kapitalismus -, em 1930 foi traduzido 
para o inglês e em 1967 teve sua primeira tradução para o português. 
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A organização e sua cultura transmitem continuamente ao trabalhador 

significados, mensagens, não sendo apenas um construto social, mas um ambiente 

utilizado para atribuir significado, conceder identidade e situar o indivíduo social, 

econômica e culturalmente (MOSER; UZZEL, 2003; CARNELL; FARMER; PARKES, 

2005).  

Em síntese, neste capítulo apresentaram-se as articulações teóricas 

consideradas essenciais para a compreensão da cultura de devoção, já que esta 

compreende a temática central desta tese. Foi desenvolvida uma conceitualização, de 

modo que se ocupou em compor, idealizar, caracterizar, apresentar pontos de vista a 

partir da sistematização de paradigmas e caminhos teóricos, para que, assim, fosse 

possível contribuir na formação do conceito de cultura de devoção, ainda inexistente 

consensualmente na literatura da área e sublinhar as possíveis representações, 

implicações e relações com o indivíduo. 

Para tal fim, tomou-se como ponto de partida a definição de cultura assumida 

nesta tese; em seguida, foram abordadas as proposições teóricas consideradas 

basilares para conceituar e entender cultura de devoção, discorrendo, então, sobre 

ideologia, religiosidade organizacional e, ao final, tomando como pano de fundo o 

poder das organizações. Ao mesmo tempo, apresentou-se o conceito de cultura de 

devoção vislumbrado. 

Em seguida, abarcando os poucos estudos que investigaram especificamente 

a cultura de devoção, discorreu-se sobre os elementos centrais que emergiram como 

indicadores deste contexto organizacional.  

Na sequência, utilizando como referência a construção social da realidade, 

dissertou-se acerca da criação de um universo simbólico quando se tem um cenário 

de cultura de devoção, embasando as pressuposições acerca da sua formação, 

composição, legitimação e manutenção, e evidenciando as diversas instâncias que o 

fenômeno pode abranger e permear na organização. 

Finalmente, na última parte do capítulo, foram sobrelevadas reflexões sobre as 

possíveis implicações da cultura de devoção em diferentes domínios da vida humana, 

sobretudo, sobre o indivíduo. 

A Figura 2 compila e apresenta esquematicamente os principais assuntos 

abordados e as referências bibliográficas utilizadas, dando, assim, uma visão geral do 

Capítulo 2. 
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O desenvolvimento teórico e as elucubrações sobrelevadas no capítulo, além 

de subsidiar as definições basilares da tese, nortearam o percurso metodológico e os 

caminhos empíricos a serem percorridos para a consecução da pesquisa e daquilo 

que se propõe a prover conhecimento - o processo de legitimação e manutenção da 

cultura de devoção e seu entrelaçamento com os motivos pelos quais os 

trabalhadores se tornam devotos – os quais serão apresentados no capítulo a seguir. 

 

Figura 2 – Visão geral do capítulo 2 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 
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CAPÍTULO 3 
 
 
 

PERCURSO METODOLÓGICO 
 
 
 
3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

3.2 APROXIMAÇÃO INICIAL DO CAMPO E DEFINIÇÃO DO CASO 

3.3 COLETA DE DADOS: TÉCNICAS, INSTRUMENTOS E OS SUJEITOS DA 

PESQUISA 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

3.4.1 Plano Prático de Análise Sociológica do Discurso (ASD) 

3.5 DESENHO DE PESQUISA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
"A vida pulsa no sonho, a vida pulsa no mito, a vida pulsa vigorosa na mão daqueles 

que a reescrevem. O que somos, e, portanto, e muito provavelmente, o que 
seremos, ganham sentido quando podemos decifrar os grupos, as organizações e 

as coletividades em geral e, para tanto, é necessário desenvolver percepção, 
reflexão e capacidade de análise crítica" 

 
Fernando C. Prestes Motta 
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CAPÍTULO 3 – PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Apresenta-se neste capítulo o percurso metodológico da tese, definindo e 

caracterizando os caminhos da pesquisa, de modo que estes se dirijam à 

compreensão dos processos de legitimação e de manutenção da cultura de devoção 

e seu entrelaçamento com os motivos pelos quais o trabalhador se torna devoto, 

objetivo geral do trabalho.  

Previamente, cumpre apresentar o delineamento da pesquisa, explicitando o 

posicionamento epistemológico, a abordagem e o caráter de investigação da 

pesquisa, o método empregado e o alicerce teórico-metodológico para acesso e 

análise da realidade em estudo. Em seguida, discorre-se sobre a aproximação inicial 

do campo, realizada a fim de prospectar empresas que pudessem se configurar como 

o caso da pesquisa e, por conseguinte, a definição do caso.  

Posterior a estas definições preliminares, são apresentadas as técnicas e 

instrumentos utilizados para a coleta de dados, bem como os sujeitos da pesquisa. 

Logo após, apresenta-se o método e os procedimentos de análise dos dados e, por 

fim, com o intuito de ilustrar de maneira sintética o desenvolvimento da tese, 

demonstra-se o desenho de pesquisa completo. 

 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

O estudo da cultura de devoção permeia os campos da ideologia e do poder, e 

está consistentemente imbricado a um cenário de dominação simbólica. 

Características estas que fazem emergir a necessidade de um posicionamento 

reflexivo, crítico e orientado pela e para a intersubjetividade, bem como de uma 

abordagem que busque desvelar os processos e os significados construídos e 

compartilhados no contexto social em estudo. 

Neste sentido, o desenvolvimento do presente estudo se dá no campo dos 

estudos organizacionais críticos, confluente à teoria crítica em estudos 

organizacionais e com uma abordagem qualitativa de pesquisa. 
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O campo dos estudos organizacionais críticos21 abarca investigações 

destinadas a “desvendar o mundo do poder e as formas de poder econômico, jurídico-

político, ideológico e psicossocial sobre o processo e a divisão do trabalho” para que 

se possa, então, buscar compreender a vida nas organizações, suas finalidades e 

dinâmicas (FARIA, 2009, p. 512). 

Como parte deste campo, a Teoria Crítica em Estudos Organizacionais (TCEO) 

se baseia epistemologicamente no materialismo histórico e no materialismo dialético, 

contemplando referenciais marxistas e, ao mesmo tempo, pressupostos da Teoria 

Crítica Frankfurtiana, dimensões da psicologia sócio-histórica, da psicossociologia 

crítica, da psicanálise freudiana, das formas democráticas de gestão (autogestão 

social e organizações coletivistas de trabalho) e das análises sobre Estado, poder e 

classes sociais (FARIA, 2009).  

Os estudos e trabalhos desenvolvidos a partir da TCEO têm sua análise 

fundamentada no entendimento e no questionamento das relações de poder e 

comprometem-se com a denúncia da repressão, do controle e das formas de 

exploração (FARIA, 2009).  

Essa abordagem é, por vezes, classificada como radical e, segundo Farias 

(2009), na medida em que questiona a realidade aparente, tornando-a objeto de 

investigação; que não se contenta em conhecer a forma sem o conteúdo e a aparência 

sem a essência; que busca compreender além do que está dado e explícito; que 

intenta penetrar no cerne dos problemas e trazer à tona as contradições sociais, de 

fato é radical. Posicionamento este objetivado para/no desenvolvimento desta tese. 

Estas visões ontológicas e epistemológicas coadunam e conduzem a uma 

abordagem qualitativa de pesquisa, que é orientada para o estudo dos fenômenos 

humanos que constituem a realidade social, voltando-se para o universo dos 

significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes 

(MINAYO, 2016).  

A abordagem qualitativa de pesquisa é baseada na busca pela compreensão 

dos significados conferidos às experiências sociais, isto por meio de práticas 

interpretativas que permitam ao pesquisador apreender as perspectivas e percepções 

individuais acerca do fenômeno em estudo (DENZIN; LINCOLN, 2006; STAKE, 2011). 

                                                 
21 Faria (2009) propõe a organização do campo dos estudos organizacionais críticos em quatro grandes 

áreas: Teoria Crítica Frankfurtiana, Teoria Crítica em Estudos Organizacionais (TCEO), Critical 
Management Studies e Análise Crítica em Estudos Organizacionais (ACEO). 
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Caracteriza-se pela aproximação do fenômeno em seu ambiente natural, pela 

flexibilidade e multiplicidade de abordagem do objeto e/ou dos sujeitos de um campo 

e pelo entendimento profundo do que se estuda (DENZIN; LINCOLN, 2006; FLICK, 

2009; STAKE, 2011). 

Deste modo, desenvolveu-se o presente estudo considerando a importância da 

inserção do pesquisador na complexidade do fenômeno social em estudo, do 

entendimento de suas particularidades e da dinâmica dos grupos envolvidos 

(RICHARDSON, 2012), com foco na interação entre os sujeitos, na contextualização 

das suas vivências e percepções particulares do ambiente, bem como das 

construções e interpretações da realidade por eles experienciada. 

Especificamente, desenvolveu-se um estudo de caso intrínseco, conforme 

denominação de Stake (2000), buscando a compreensão de um caso específico 

levando-se em conta suas características particulares. Concentra-se “em uma 

situação ou evento particular cuja importância vem do que ele revela sobre o 

fenômeno objeto de investigação” (GODOY, 2010, p. 121). 

Dito de outro modo, o caso é definido a partir do seu potencial de 

representatividade de um fenômeno original e de exploração e compreensão do que 

se investiga, e não necessariamente por ser emblemático de outros casos ou 

referência de aspectos ou problemáticas (STAKE, 2000). É este o direcionamento aqui 

assumido: um caso representativo, característico, com potencial revelador do que se 

estuda - a cultura de devoção - e que, portanto, faça restarem claros os motivos e a 

pertinência da sua escolha22. Portanto, o foco para a definição do estudo de caso está 

atrelado à sua notabilidade para/na pesquisa empreendida. 

Ademais, em relação ao delineamento da pesquisa no que tange ao seu caráter 

de investigação, o estudo é definido como exploratório. Estudos exploratórios buscam 

aumentar a familiaridade com o problema pesquisado, torná-lo mais explícito, 

construir e aperfeiçoar as ideias do estudo (SACRAMENTO, 2008).  

Assim, uma vez que estudos sobre cultura de devoção, mesmo que 

emergentes, são escassos no meio acadêmico, sobretudo no contexto brasileiro, 

carentes de embasamentos teóricos, bem como de pesquisas empíricas, é 

reconhecido o caráter exploratório da pesquisa. Com efeito, a tese poderá prover 

                                                 
22 Os critérios e os motivos da escolha do caso da tese são apresentados no tópico 3.2. 
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maior conhecimento e intimidade do/com o tema e sua dinâmica na realidade social 

em que é visualizado. 

O alicerce teórico-metodológico para acesso e análise da realidade em estudo 

consiste na Análise Sociológica do Discurso (ASD), vinculada à Tradição Espanhola 

de Pesquisa Social Qualitativa, que intenta conhecer as motivações e reconstruir os 

sentidos dos discursos considerando o contexto social e a historicidade implicados 

nestes (ALONSO, 1998; GODOI, 2010; GODOI, COELHO e SERRANO, 2014). 

A ASD, também conhecida como Escola Qualitativista Crítica de Madri, 

consiste de uma abordagem pluralista que busca integrar realidade social, fatos, 

discursos e motivações (ORTÍ, 1986, 2010) e tem como parâmetro de análise o 

discurso social (ALONSO, 1998; GODOI, 2005, 2010; GODOI; COELHO; SERRANO, 

2014). Não dissolve ou suspende o sujeito, mas sim, busca recuperá-lo no texto de 

modo que se possam desvelar os fatores geradores das ações e dos sentidos 

(ALONSO, 1998; GODOI, 2005, 2010; GODOI; COELHO; SERRANO, 2014). 

O ponto central da ASD é a interpretação contextualizadora. Supera-se o texto 

e considera-se a pragmática do discurso como reveladora da prática social; 

ultrapassa-se o que é dito literalmente (enunciado), manifesto e explícito para 

identificar o sujeito no discurso (enunciação) e, assim, revelar aquilo que está implícito 

e latente (ALONSO, 1998; GODOI, 2005, 2010). Para Godoi (2005, 2009, 2010), 

pesquisadora brasileira de ASD, este enfoque de análise do discurso é o que importa 

para os estudos organizacionais, âmbito de realização desta tese. 

Na ASD concebe-se o discurso como prática produzida e compartilhada 

socialmente que se encontra articulada em sistemas e não como manifestação isolada 

ou produto unicamente de construções e crenças individuais (CONDE, 2009; RUIZ 

RUIZ, 2009). Interpretá-lo permite aproximar-se da realidade social considerando sua 

historicidade e, desta forma, ampliar a compreensão do fenômeno social em estudo 

(CONDE, 2009). 

O discurso é um prenúncio de construções ideológicas, incoerências, 

contradições e fragmentações sociais (RUIZ RUIZ, 2009; GODOI; COELHO; 

SERRANO, 2014). Ao mesmo tempo, reflete o habitus, tal como define Bourdieu 

(2007, 2009), produzido pelos sujeitos e seus grupos sociais (RUIZ RUIZ, 2009). Para 

Ibáñez (2003), a ASD poderá oportunizar o desvelar de uma “trama lógica” de 

ocultamento da “matriz ideológica” permeada no contexto social, histórico e suas 

representações.  
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Os eixos teóricos da ASD23 aqui apresentados, ainda que sucintamente, 

demonstram sua aderência ao que se propõe nesta tese. Na medida em que não se 

ocupa apenas da esfera visível da linguagem e busca penetrar nas faces não 

expressamente manifestas pelos sujeitos, entende-se que a interpretação dos 

discursos proverá embasamento para a explicação da cultura de devoção enquanto 

realidade social, desvelando não só seus processos de legitimação e de manutenção, 

como também, os possíveis significados e motivações subjacentes ao seu endosso 

por parte dos trabalhadores. 

Estes são os delineamentos que guiaram a condução da pesquisa: 

posicionamento epistemológico no campo dos estudos organizacionais críticos; 

abordagem qualitativa; caráter exploratório; e uso das lentes da Análise Sociológica 

do Discurso (ASD) na busca da compreensão da temática por meio dos sentidos e do 

universo simbólico construído/atribuído pelos sujeitos da pesquisa ao fenômeno em 

estudo. 

No tópico a seguir, descreve-se o início dos caminhos empíricos da pesquisa, 

relatando a aproximação inicial do campo e o, neste momento, ainda possível, ‘caso’ 

a ser estudado na tese. 

 

3.2 APROXIMAÇÃO INICIAL DO CAMPO E DEFINIÇÃO DO CASO 

 

Para o desenvolvimento de um estudo de caso é essencial que a escolha do 

campo de realização efetiva da pesquisa esteja consubstanciada nos seus propósitos, 

de modo que se consiga explorar, de fato, aquilo que se investiga. Deste modo, foi 

necessária uma triagem preliminar de algumas empresas que, aprioristicamente, 

correspondessem ao cenário da cultura de devoção, procedimento este que se deu 

de forma intencional pela pesquisadora. 

Fortes políticas e práticas de gestão de pessoas, adoração do trabalhador pela 

empresa e destaque para a excelência do ambiente e do clima de trabalho foram 

algumas das diretrizes utilizadas para a prospecção inicial que, por conseguinte, 

culminou nos rankings veiculados, principalmente, em revistas de negócios, 

premiando empresas por sua notoriedade no mercado.  

                                                 
23 O desenho metodológico-técnico da Análise Sociológica do Discurso será abordado nos tópicos 3.4 

e 3.4.1. 
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Cumpre ressaltar que a utilização dos rankings foi apenas no sentido de nortear 

a busca inicial por empresas que pudessem se configurar como casos adequados ao 

objetivo da pesquisa e não os tomando como dados reais e factuais da cultura de 

devoção, tampouco considerando seus resultados como isentos de potencial 

mercadológico ou atestando sua validade, confiabilidade e cientificidade. Foram 

considerados como indícios e fontes de informações primárias, pois ainda se entraria 

em campo para realização de uma análise preliminar.  

Passada essa seleção prévia, entrou-se em contato, via telefone, com duas das 

principais empresas destes rankings24 para consultá-las a respeito da possibilidade 

de desenvolvimento deste tipo de estudo. Ambas pediram que fosse enviada por e-

mail uma apresentação da temática da pesquisa e de seu objetivo, bem como a 

especificação da duração e dos procedimentos de coleta de dados. As duas empresas 

responderam o e-mail dizendo que o pedido seria avaliado por suas diretorias, no 

entanto, apenas uma delas retornou aprovando o – possível25 - desenvolvimento da 

pesquisa. 

A partir daí, uma funcionária foi designada pela empresa para acompanhar e 

dar suporte ao processo de pesquisa e com ela, então, passou-se a estabelecer 

contato, via e-mail e telefone, para agendar visita em que se pudesse obter 

informações preliminares do campo, especialmente, que permitissem caracterizar a 

cultura da empresa, ainda que de forma inicial, e, posteriormente, se pertinente, defini-

la como caso de estudo.  

Sendo assim, nos dias 28, 29 e 30 de março de 2017, realizaram-se visitas à 

empresa, de modo que foi possível conhecer sua estrutura, funcionamento, setores, 

organização do trabalho, clima e principais políticas e práticas de gestão de pessoas; 

pôde-se participar de atividades cotidianas dos trabalhadores na empresa. Estes 

procedimentos estão de acordo com as recomendações de Godoy (2010, p. 135): 

 
Antes de iniciar o trabalho de campo, é preciso conhecer um pouco da 
história, da estrutura e do funcionamento da organização. Também é 
importante caminhar por ela, observando como o trabalho é feito e como as 
pessoas se comportam. Isto pode auxiliar na identificação de possíveis 
informantes e pessoas a ser entrevistadas, assim como na identificação dos 
melhores momentos e ocasiões para abordá-las. 

                                                 
24 Os rankings e anos de premiação das empresas não são especificados por questões éticas, visto 

que seria muito simples reconhecê-las dada a notoriedade destas no mercado brasileiro. 
25 Até este momento, ainda não estava definida a empresa como ‘caso’ a ser estudado na tese, apenas 

estava-se indo a campo para avaliar a pertinência de tal escolha. No entanto, era necessária a 
autorização da empresa para o desenvolvimento da pesquisa desde já. 
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Os três dias de visita foram vivenciados intensamente e com acesso irrestrito à 

empresa, ocupando e circulando livremente em seus espaços, participando da rotina 

de trabalho e dos processos que estavam acontecendo no momento, conhecendo as 

pessoas e suas histórias.  

Observou-se a comunicação, os relacionamentos, o ambiente e as dinâmicas 

de trabalho; participou-se de uma reunião da área de gestão de pessoas; 

acompanhou-se uma etapa do processo seletivo de funcionários; obtiveram-se 

documentos sobre a empresa e sua cultura; estabeleceram-se conversas informais e 

realizaram-se 6 (seis) entrevistas abertas. Tudo foi registrado em anotações de 

campo, gravações de áudio, vídeo e fotos, instrumentos e técnicas estas que serão 

descritas no tópico 3.3. Além disso, como forma acessória de sondagem do campo, 

foram consultadas manifestações públicas dos funcionários em páginas de redes 

sociais, bem como vídeos publicados pela empresa nestes espaços de interação 

online. 

No que tange especificamente às conversas informais, foi possível identificar 

por meio dos discursos espontâneos dos trabalhadores, aqueles que 

poderiam/deveriam ser tomados como sujeitos da pesquisa (tópico 3.3), assim como 

tomar conhecimento de algumas situações importantes da empresa, como, por 

exemplo, manifestações de adoração e, também, de descontentamento. Por sua vez, 

as entrevistas abertas foram realizadas com informantes-chave da empresa e 

oportunizaram a compreensão do negócio em si, de seus principais processos e 

políticas de gestão de pessoas. 

Um fato chamou atenção nos contatos formais e informais com os 

trabalhadores: quando se mencionava a intenção de realização de uma pesquisa 

sobre a empresa e seu “jeito de ser”, “jeito de trabalhar” (abordagem que pareceu mais 

viável em um primeiro momento para que se pudesse contar o máximo possível com 

a espontaneidade de expressão dos trabalhadores), a questão da cultura emergia 

naturalmente. 

A cultura está presente em todos os diálogos sobre a empresa. É tema de 

eventos, reuniões, documentos; é abordada já no processo seletivo de novos 

funcionários, inclusive citada pelos próprios candidatos quando questionados sobre o 

que fez com que eles procurassem a empresa para trabalhar. Tem uma marca própria 

que é promovida internamente por um departamento específico da empresa e utilizada 
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externamente como elemento formador e disseminador de sua identidade no 

mercado.  

Além disso, a adesão à cultura da empresa é fomentada por um universo 

simbólico dotado de lemas, discursos e processos de doutrinação; de práticas 

promulgadoras do envolvimento do trabalhador com a empresa, propondo (ou 

exigindo) a fusão dos valores organizacionais com os pessoais; de oferta de um clima 

“familiar”; de sensação de elitismo; e de expressões de adoração e amor à empresa.  

Estes são alguns dos elementos empíricos, também respaldados pelo aporte 

teórico, que foram tomados como indícios preliminares de uma cultura de devoção 

da/na empresa. Eles foram utilizados apenas como norteadores primários e 

compuseram uma caracterização inicial, sem garantia de qualquer potencial 

explicativo do fenômeno, dada a imaturidade da pesquisa até o momento. No entanto, 

ainda assim, não só proveram o entendimento daquilo que se objetivava nesta fase 

da pesquisa, conforme supracitado, como, também, forneceram insights de 

abordagens a serem aprofundadas na construção teórica e já produziram dados 

interessantes para a organização do plano do trabalho de campo. 

Neste sentido, pode-se dizer que o contexto da empresa e os dados 

preliminares obtidos forneceram endosso factual para considerar a empresa elegível 

como ‘caso’ da pesquisa, visto que permite o entendimento do objeto de estudo. 

Sendo este um estudo de caso intrínseco (STAKE, 2000), como já mencionado, a 

representatividade e adequação ao propósito da pesquisa são critérios definidores 

para a sua seleção e escolha. 

Além do potencial de representatividade, considerou-se como critério último 

para a definição do caso a possibilidade de se obter o máximo possível de informações 

sobre o fenômeno em estudo – cultura de devoção –, como forma de garantir a 

exequibilidade da pesquisa. Assim, enviou-se à empresa um Termo de Requerimento 

para Realização de Pesquisa (Apêndice A) solicitando autorização para o 

desenvolvimento dos procedimentos necessários para a conclusão do trabalho, o qual 

foi assinado pelo Presidente (CEO – Chief Executive Office) e pelo Vice-Presidente 

de Gestão Corporativa. 

A empresa caso da pesquisa, fundada em 2001, em São Paulo/SP, atua no 

ramo da Tecnologia da Informação (TI) e Inteligência Estatística, comercializando 

soluções antifraude para o mercado varejista, especialmente para e-commerce, 

telecomunicação, serviços financeiros e vendas diretas. Seus produtos incluem desde 

a comercialização da plataforma (tecnologia e interface) que, por meio de indicadores 
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e regras previamente definidos pelo próprio cliente (varejista), faz a análise e toma 

decisões automáticas quanto à aprovação/reprovação de seus pedidos (compra do 

consumidor), ou, ainda, o próprio cliente faz a análise de seus pedidos e toma suas 

decisões referentes ao combate às fraudes; até a gestão total dos pedidos do cliente, 

analisando indicadores de risco de fraudes nas compras realizadas pelo consumidor 

final, tomando as decisões de aprovação/reprovação e, em alguns casos, garantindo 

ao cliente a não ocorrência de fraudes. Dito de outro modo, a empresa vende o 

sistema e/ou a gestão do combate à fraude. 

Líder no mercado com mais de 3.000 (três mil) clientes (varejistas) dos quais 

tutela o combate à fraude tanto em compras online como em negócios físicos, a 

empresa é membro da Endeavor26; premiada 6 (seis) anos consecutivos como uma 

das Pequenas e Médias Empresas (PMEs) que mais crescem no Brasil (Revista 

EXAME); eleita como uma das melhores empresas para trabalhar (Great Place to 

Work – GPTW27; Você S/A28); e considerada uma das empresas mais amadas do 

Brasil (Love Mondays29). 

No momento da realização da pesquisa, a empresa possuía 1.107 (mil cento e 

sete) funcionários trabalhando em sua sede em São Paulo - SP, Brasil, além de 8 

(oito) funcionários, 4 (quatro) brasileiros e 4 (quatro) norte-americanos, trabalhando 

nos Estados Unidos (EUA), onde instalou um escritório no ano de 2015 e deu início 

ao seu processo de internacionalização. 

Na Figura 3, apresenta-se o organograma da empresa que, para ter sua 

identidade preservada, recebe aqui a denominação fictícia de Confidence.  

Por fim, superados estes passos preambulares, desenvolveu-se um plano de 

pesquisa – inicial e flexível - contendo um cronograma de idas a campo para coleta 

dos dados e as técnicas a serem empregadas, assim como o processo de análise dos 

dados coletados. Conforme andamento do processo de pesquisa, o plano foi revisado 

e adaptado sempre que necessário.  

                                                 
26 Organização mundial que atua no fomento ao empreendedorismo. 
27 Empresa norte-americana especializada em pesquisas, consultorias e serviços de avaliação da 

gestão de empresas de diversos setores e ramos, buscando, principalmente, compreender a 
excelência no ambiente de trabalho. Informações do site oficial da empresa: 
www.greatplacetowork.com.br/  

28 Revista brasileira voltada para o mercado de trabalho e ramo empresarial. 
29 Comunidade de carreiras destinada à avaliação de salários, ambiente de trabalho e satisfação dos 

funcionários. www.lovemondays.com.br/  

http://www.greatplacetowork.com.br/
http://www.lovemondays.com.br/
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Figura 3 – Organograma da Confidence 

 
Fonte: elaborada pela autora (2018). 



85 

3.3 COLETA DE DADOS: TÉCNICAS, INSTRUMENTOS E OS SUJEITOS DA 

PESQUISA 

 

A escolha das técnicas de coleta e, também, de análise dos dados da pesquisa, 

deve derivar dos seus propósitos e da abordagem adotada, de modo que possam 

propiciar a compreensão do fenômeno em estudo. 

No caso desta tese, foi necessário considerar os fatos de que se está 

estudando uma temática imbuída de questões simbólicas, impregnada de concepções 

individuais e coletivas que se expressam através de padrões de conduta e 

pensamento da realidade vivida; e segue-se uma linha subjetiva de construção do 

conhecimento e abordagem de pesquisa e campo.  

Os estudos que envolvem a cultura no âmbito organizacional estão diretamente 

relacionados ao entendimento das práticas sociais vivenciadas no cotidiano das 

organizações, bem como das percepções de seus membros (FLEURY; 

SHINYASHIKI; STEVANATO, 1997). Em razão disso, o pesquisador precisa adotar 

uma postura que lhe permita abarcar a vida e a história organizacional, entender o 

significado das condutas, práticas e formas simbólicas, questionando o universo 

simbólico das organizações (FLEURY, 2015).  

As técnicas de coleta devem favorecer a interação com e entre os atores sociais 

para a compreensão da realidade histórica, das contradições, do que e como as 

pessoas pensam e sentem o que está sendo investigado (ADORNO, 1980; 

HORKHEIMER, 1990; BATISTA-DOS-SANTOS; ALLOUFA; NEPOMUCENO, 2010). 

No que tange ao fato desta tese se tratar de um estudo de caso, sabe-se das 

orientações de alguns autores, especialmente Yin (2010), reconhecido especialista no 

assunto, para a utilização de múltiplas fontes de evidências. Em razão disso, é cabível 

destacar que a pesquisa se dirige a um contexto específico, com características 

delimitadas e particulares, o que demanda do caso capacidade de prover 

entendimento do que se estuda. 

Logo, os critérios considerados para sua seleção, já apresentados no tópico 

3.2, e os direcionamentos assumidos para o seu desenvolvimento, incluindo as 

técnicas e instrumentos de coleta de dados, foram relacionados a sua 

representatividade e adequação, e não considerando prescrições ou prendendo-se a 

liames metodológicos, exceto aqueles relacionados à validade e qualidade da 

pesquisa. 
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Em face destes posicionamentos, primou-se por técnicas que permitissem 

apreender a complexidade do fenômeno. Para tanto, os dados da pesquisa foram 

coletados por meio de entrevistas abertas, entrevistas semiestruturadas e 

observações diretas.  

As entrevistas abertas têm como característica fundamental a livre expressão 

do entrevistado sobre suas opiniões, comportamentos, fatos vivenciados e 

motivações; são conduzidas de maneira flexível pelo pesquisador a partir de 

perguntas sem ordem específica a fim de não prejudicar a espontaneidade da/na 

conversação (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2006; RICHARDSON, 2012). Pode ser 

utilizado um guia de entrevista com tópicos temáticos e áreas gerais para auxiliar o 

entrevistador na condução da entrevista (GODOI; MATTOS, 2010).  

Sendo assim, na aproximação inicial do campo, como já mencionado, foram 

realizadas 6 (seis) entrevistas abertas com informantes-chave da empresa a fim de 

conhecer o negócio, seus processos e sua cultura. De acordo com o cargo de cada 

entrevistado elaboraram-se alguns tópicos de interesse (Quadro 1), os quais foram 

sendo abordados sempre seguindo o curso natural da conversação, sem 

padronização ou ordem definida e com o mínimo de intervenção possível. 

Os tópicos de interesse para cada entrevistado foram definidos a priori apenas 

pensando nas informações que, dada sua posição na empresa, poderiam ser obtidas. 

Entretanto, a fala e a expressão do entrevistado eram livres, somente acompanhava-

se e, se necessário, inseria-se um novo tópico a ser tratado. Além disso, todas as 

temáticas que surgiam espontaneamente ao longo das entrevistas eram exploradas a 

fim de se obter o máximo possível de informações. 

 

Quadro 1 – Entrevistas da etapa de aproximação inicial do campo 

(continua) 

Informante-chave 
(IC) 

Cargo Tópicos de Interesse Duração 

IC_1 
Supervisor de 

Operação 

- Negócio – core business – da empresa:  
              - Estrutura; 
              - Organização; 
              - Metodologia de trabalho. 

38 minutos 

IC_2 
Analista de 
Operação 

- Operação e procedimentos do negócio – 
core business – da empresa (antifraude) na 
prática; 
- Demonstração do sistema (software) de 
análise e combate à fraude. 

30 minutos 
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Quadro 1 – Entrevistas da etapa de aproximação inicial do campo 

(conclusão) 

Informante-chave 
(IC) 

Cargo Tópicos de Interesse Duração 

IC_3 
Especialista em 

Desenvolvimento 
Humano 

- Estrutura da empresa; 
- Gestão da empresa; 
- Programas oferecidos pela área de Gestão 
Educacional da empresa; 
- Treinamento e desenvolvimento de 
pessoas. 

1h 09 
minutos 

IC_4 
Coordenador de 
Recrutamento e 

Seleção 

- Sistema de recrutamento, seleção e 
socialização. 

43 minutos 

IC_5 
Executivo de 

Relacionamento 
- Portfólio de produtos da empresa. 37 minutos 

IC_6 
Coordenador de 
Remuneração e 

Benefícios 

- Sistema de remunerações e benefícios. 
- Plano de carreira. 

20 minutos 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

Nesta etapa inicial da pesquisa, as entrevistas abertas tiveram significativa 

contribuição, pois permitiram conhecer a empresa, ter um panorama geral de seus 

programas e políticas de gestão de pessoas, obter informações sobre o dia a dia de 

trabalho, pontos de vista e significados atribuídos pelos trabalhadores a algumas 

práticas ofertadas pela empresa. Somem-se a isso os insights teóricos e empíricos, 

ainda que preliminares, e, finalmente, o reconhecimento de pessoas consideradas 

referências na empresa e que, portanto, seriam indispensáveis de se entrevistar na 

próxima fase da pesquisa.  

Desse passo para a etapa da coleta de dados propriamente dita, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas que, segundo Godoy (2010, p. 134), têm 

“como objetivo principal compreender os significados que os entrevistados atribuem 

às questões e situações relativas ao tema de interesse”. 

Utilizou-se como suporte da coleta dos dados um guia de entrevista com 

questionamentos direcionadores que, em algum momento do diálogo, sem 

necessariamente obedecer a uma ordem predefinida, foram abordados, de modo que 

se obtivessem os dados necessários para a pesquisa. Adicionalmente, questões e/ou 

estímulos eram incorporados ao diálogo conforme a necessidade de aprofundamento 

das questões (GODOI; MATTOS, 2010), mas sempre respeitando o ritmo do 

entrevistado e tentando não interromper o seu discurso espontâneo. 
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Neste sentido, organizou-se um guia de entrevista (Apêndice B) com questões 

centrais que versavam sobre a trajetória de trabalho do entrevistado, incluindo os 

motivos e o processo de ingresso na empresa em estudo; os sentimentos, percepções 

e, especialmente, os significados atribuídos às práticas econômicas, políticas e 

ideológicas da empresa; as representações da empresa e do trabalho na vida do 

trabalhador, bem como as relações que estabelece com a empresa e com o trabalho. 

Além destas, outras questões customizadas de acordo com as atribuições, 

particularidades e/ou representatividade de cada entrevistado frente ao contexto 

estudado, eram incorporadas às entrevistas no intuito de compreender suas visões e 

discursos. 

Vale ressaltar que foram entrevistas semiestruturadas com um guia que serviu 

apenas de orientação para a pesquisadora em reminiscência aos propósitos da 

pesquisa. Não foram questionamentos rígidos e sem variação, pelo contrário, na 

medida em que o diálogo se desenvolvia e que se tornava necessário, as questões 

eram realocadas e/ou reformuladas. 

Foram tomados como sujeitos da pesquisa trabalhadores de diferentes níveis 

organizacionais, a fim de que fossem apreendidas as percepções e os significados de 

todas as posições hierárquicas da empresa. Esta decisão vai ao encontro dos critérios 

de heterogeneidade, variação e tipicidade propostos por Valles (1999), que consistem 

em orientações ao pesquisador qualitativo no sentido de obter conhecimento 

diversificado, amplo e característico. 

Para tanto, os trabalhadores foram estratificados em “gestão” e “operação”. A 

“gestão” corresponde ao nível organizacional dos trabalhadores que participam dos 

processos de tomada de decisão da empresa, incluindo os relacionados à elaboração 

e/ou implementação das práticas e mecanismos que edificam, legitimam e fazem a 

manutenção do universo simbólico da cultura de devoção. São eles o Presidente e 

Vice-Presidentes da empresa, Diretores, Gerentes, Coordenadores e Supervisores. O 

nível de “operação” compreende os trabalhadores assalariados, que, ao venderem 

sua força de trabalho, tangibilizam e concretizam o core do negócio, ocupando em 

sua maioria cargos que não participam de processos decisórios, tais como 

Assistentes, Analistas e Operadores, ou, ainda, com alguma participação nas 

decisões, como os cargos de Especialistas. 

A estratificação dos entrevistados não consiste em um processo de 

amostragem, tal como os costumeiramente realizados, por exemplo, em pesquisas 
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quantitativas, mas, sim, uma tentativa de captar a realidade das relações, os 

contrastes, contraposições e/ou dissensos de opiniões e percepções entre aqueles 

que, naturalmente, na lógica empresarial, ocupam posições polarizadas dentro da 

organização. Trata-se de uma abordagem dialética dos atores que compõem o 

contexto social em estudo, sendo “gestão” e “operação” considerados como uma 

unidade de contrários nesta realidade, ou seja, são faces distintas, porém, dinâmicas, 

contíguas e que dialogam entre si (DEMO, 1995; TRIVIÑOS, 2008). 

A intenção da postura adotada na definição e na seleção dos sujeitos da 

pesquisa foi possibilitar a inclusão de possíveis evidências ou visões contrárias acerca 

do que se investiga, evitar iniquidade na inclusão dos participantes na pesquisa, mas, 

ainda assim, garantir que fossem coletados dados relevantes e fartos para a 

consecução do trabalho (YIN, 2016). 

A seleção dos entrevistados (quem entrevistar) se deu de forma intencional, 

sobretudo, aleatória a partir do contato diário com os funcionários ou por indicações 

oriundas dos colegas de trabalho e gestores, de pessoas que poderiam contribuir com 

a pesquisa. Cada entrevistado foi convidado pessoalmente ou por meio do envio de 

e-mail e, havendo interesse e disponibilidade para participar, uma data e horário era 

acordada entre as partes (pesquisadora e entrevistados). 

A quantidade de trabalhadores entrevistados não foi previamente fixada, mas 

sim, definida ao longo do processo de coleta dos dados. A fim de garantir uma amostra 

representativa, foram convidados inúmeros funcionários e na medida em que iam 

sendo confirmadas as participações, eram agendadas e realizadas as entrevistas. 

Dessa forma, de maio a julho de 2017, foram entrevistados 36 (trinta e seis) 

funcionários da Confidence, sendo 10 (dez) do nível da “gestão” e 26 (vinte e seis) da 

“operação”. No entanto, devido aos discursos demasiadamente repetitivos, optou-se 

por reduzir o número de entrevistas a integrar o corpus analítico. 

Para tanto, tomou-se como referência o desenvolvimento teórico do trabalho e 

aplicou-se o que Glaser e Strauss (1967) denominam como princípio da “saturação” 

ou “redundância”, ou seja, toma-se como critério de encerramento da amostra a 

repleção e a reincidência dos dados ora coletados, isto, baseando-se no cotejo entre 

a teoria e o campo (SIERRA, 1998; VALLES, 1999). 

Neste sentido, foram definidos como sujeitos da pesquisa, 10 (dez) 

trabalhadores do nível de “gestão” e 20 (vinte) do nível de “operação” da empresa, 
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totalizando 30 (trinta) entrevistas com duração média de 45 (quarenta e cinco) minutos 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Entrevistas da etapa de coleta dos dados 

Entrevista Entrevistado Nível Organizacional Cargo Duração 

1 G_1 

Gestão 

Presidente 1h + 1h* 

2 G_2 Vice-presidente 57 minutos 

3 G_3 Vice-presidente 53 minutos 

4 G_4 Vice-presidente 1h8minutos 

5 G_5 Diretor 47 minutos 

6 G_6 Diretor 1h 

7 G_7 Gerente 28 minutos 

8 G_8 Gerente 45 minutos 

9 G_9 Gerente 1h 12minutos 

10 G_10 Coordenador 1h 27minutos 

11 OP_1 

Operação 

Especialista 45 minutos 

12 OP_2 Especialista 47 minutos 

13 OP_3 Especialista 51 minutos 

14 OP_4 Especialista 51 minutos 

15 OP_5 Assistente 1h 11 minutos 

16 OP_6 Analista Sênior 1h 

17 OP_7 Analista Sênior 41 minutos 

18 OP_8 Analista Sênior 32 minutos 

19 OP_9 Analista Sênior 46 minutos 

20 OP_10 Analista Sênior 1h 4 minutos 

21 OP_11 Analista Sênior 43 minutos 

22 OP_12 Analista Sênior 37 minutos 

23 OP_13 Analista 38 minutos 

24 OP_14 Analista 29 minutos 

25 OP_15 Analista 52 minutos 

26 OP_16 Analista 32 minutos 

27 OP_17 Analista 1h 7 minutos 

28 OP_18 Analista 28 minutos 

29 OP_19 Analista 55 minutos 

30 OP_20 Operador 56 minutos 

* Entrevista realizada em dois momentos diferentes. 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

Antes da realização das entrevistas, os trabalhadores foram convidados a fazer 

a leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – ver Apêndice C), a 

fim de que pudessem obter esclarecimentos sobre a pesquisa e seus objetivos, além 

de assegurar-lhes o anonimato e o sigilo das respostas. Após a leitura, uma vez de 

acordo em participar, assinava-se o termo e, então, passava-se ao procedimento de 

entrevista propriamente dito. 

Para a realização das entrevistas buscou-se naturalidade no momento, sem 

rigidez de abordagem ou excesso de formalidade, o que poderia inibir a livre 
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expressão dos entrevistados. A interação em espaços informais (por exemplo, 

refeitório e intervalo de trabalho), a participação em atividades integradoras (como 

reuniões, eventos e conversas) e a vivência cotidiana da pesquisadora na empresa, 

contribuíram para que o processo pudesse ser conduzido dessa forma, como uma 

conversa habitual do dia de trabalho. 

Ademais, o local da entrevista ficou a critério dos entrevistados, a fim de que 

escolhessem um ambiente que se sentissem à vontade para conversar e que não 

houvesse desconforto para se expressarem. Assim, realizaram-se entrevistas em 

salas individuais, salas de reuniões, salas públicas ou mesmo no refeitório da 

empresa. 

Como forma de registro, as entrevistas foram gravadas em áudio e, 

imediatamente após o término de cada uma delas, anotavam-se percepções, 

reflexões, lembretes e insights em um caderno de notas, instrumento de apoio e 

documentação do processo de pesquisa que, inclusive, contribui para o 

desenvolvimento prático analítico dos dados, nesta tese embasado pela Análise 

Sociológica do Discurso (ASD – tópico 3.4). Posteriormente, as entrevistas foram 

transcritas em sua totalidade. 

No processo de transcrição adotaram-se convenções simbólicas (Quadro 3) 

para registrar a identificação do falante (pesquisadora e/ou entrevistado), 

interrupções, hesitações, classes não gramaticais, ou ainda, padrões de formatação 

do texto, conforme exemplifica o Apêndice D (Transcrição de Entrevista - Exemplo)30. 

Estas convenções foram elaboradas baseando-se em Brown e Yule (1983), Marcuschi 

(1986) e Dettoni (1995), bem como, algumas criadas pela própria pesquisadora. 

  

                                                 
30 Devido ao elevado número de páginas de transcrições (432 páginas), apresenta-se no Apêndice D, 

a título de exemplo, apenas uma das entrevistas transcritas. 
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Quadro 3 – Convenções simbólicas utilizadas nas transcrições 

Convenção simbólica Significado 

P: Pesquisadora 

E: Entrevistado 

Sublinhado Ênfase 

MAIÚSCULAS Tom de voz elevado 

“Aspas” O falante está lendo 

(XXX) Palavra ou trecho incompreensível 

((   )) Comentários ou esclarecimentos da pesquisadora 

- Pausa curta 

+ Pausa longa 

++ Pausa extensa (silêncio) 

“Aham” Afirmação positiva 

“Um-um” Afirmação negativa 

Negrito Ênfase da autora 

Sinais convencionais de pontuação gráfica: vírgula (,); ponto (.); ponto de exclamação (!); ponto de 
interrogação (?). 

Fonte: elaborado pela autora com base em Brown e Yule (1983), Marcuschi (1986) e Dettoni (1995). 

 

Após o processo de transcrição, realizou-se o que Duarte (2004, p. 220) 

denomina de “conferência de fidedignidade”: confrontação do texto escrito com os 

áudios de todas as entrevistas, a fim de que não só a redação seja averiguada e 

possíveis erros corrigidos, como também as entonações, interjeições, interrupções e 

demais expressões não verbais sejam corretamente especificadas de acordo com as 

convenções definidas. Procedimento este que caracterizou importante momento de 

contemplação dos dados coletados e consequente reflexão pré-análise. 

Desde a primeira visita à empresa, na aproximação inicial do campo, foram 

realizadas observações diretas, nas quais a pesquisadora assumiu o papel de 

“participante observadora”, isto é, não representando um componente ativo ou 

desempenhando função em tarefas do meio, mas sim, captando e registrando a partir 

de impressões próprias, o máximo possível de aspectos e situações de interesse da 

pesquisa exatamente no momento em que aconteciam (FLICK, 2009; RICHARDSON, 

2012). 

As observações foram livres, sem o uso de categorias previamente definidas 

ou roteiro de observação (TRIVIÑOS, 2008) e realizadas em todos os momentos em 

que se esteve presente na empresa, mas especialmente, em algumas ocasiões 

específicas (Quadro 4), definidas na medida em que se conheciam as práticas e 

processos organizacionais, e vivenciadas conforme sua ocorrência na rotina de 

trabalho. Desta forma, o foco das observações foram as práticas, os eventos, os 

discursos, as ações, atitudes e comportamentos no cotidiano de trabalho. 
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Quadro 4 – Ocasiões específicas de observação direta 

Ocasião Descrição Período Duração (h) 

Processo de seleção 
Prova e dinâmica grupal Março/17 2h30min 

Entrevista individual Maio/17 30-40min 

Processo de socialização* 
Recepção e integração de novos 

funcionários 

Maio/17 2h 

Junho/17 2h 

Atividade de integração 
Grupos de debate e conversa sobre 
temas de interesse dos funcionários 

Março/17 2h 

Reunião de área 
Roda de conversa para planejamento 

das próximas ações da área 
Março/17 1h 

Fórum de discussão 

Reunião entre alguns membros da 
gestão da empresa e funcionários 

para discutir e analisar resultados das 
ações de comunicação (interna e 

externa) da empresa 

Maio/17 1h 

Evento temático – “Dia da 
Cultura” 

Palestras, debates, grupos de 
vivência e discussão abordando a 

cultura da empresa 
Maio/17 7h30min 

Reunião de líderes 

Desenvolvimento e motivação de 
líderes 

Compartilhamento dos principais 
resultados atuais da empresa 

Junho/17 10h 

* O processo de socialização de novos funcionários tem várias etapas, por isso, foram acompanhadas 
em duas visitas distintas. 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

Como forma de registro, foram utilizados cadernos de notas, onde realizaram-

se anotações de campo em todos os momentos em que se esteve presente na 

empresa, inclusive ao longo das entrevistas.  

Especificamente, utilizaram-se 2 (dois) cadernos de notas: um para registrar 

práticas, eventos, discursos, ações, atitudes e comportamentos no cotidiano de 

trabalho, aspectos e situações estas que pudessem ser de interesse da pesquisa; 

outro para o momento das entrevistas, registrando características gerais como data, 

local, início e término da ocasião, bem como o contexto do acontecimento, impressões 

próprias sobre o comportamento do entrevistado e o andamento da entrevista e da 

coleta de dados de modo geral. Sobretudo, ambos os cadernos de notas serviram 

para registrar as primeiras intuições da pesquisadora acerca do que se investigava. 

As anotações de campo, que foram tanto de natureza descritiva quanto 

reflexiva (TRIVIÑOS, 2008), ainda que não componham material de análise, além de 

auxiliar no registro fidedigno dos momentos vivenciados na empresa, são importantes 

materiais para contextualizar o caso e embasar os procedimentos práticos de Análise 

Sociológica do Discurso (ASD). 



94 

Ao final da aproximação inicial do campo e da coleta de dados propriamente 

dita, totalizaram-se aproximadamente 30 (trinta) horas de gravação de áudio, 432 

(quatrocentas e trinta e duas) páginas de transcrições e 70 (setenta) páginas de 

anotações de campo em cadernos de notas.  

A Figura 4 compila esquematicamente as etapas de aproximação inicial do 

campo, definição do caso e coleta de dados propriamente dita, as quais compõem os 

caminhos empíricos da pesquisa. 

 

Figura 4 – Caminhos empíricos da pesquisa 

 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 

 

Destaca-se que a pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa com 

Seres Humanos da Universidade Federal de Santa Maria (CEP – UFSM), de acordo 

com as exigências dos procedimentos éticos estabelecidos pela Resolução nº 466/12 

do Conselho Nacional de Saúde, tendo sido certificada com o CAAE (Certificado de 

Apreciação Ética) nº 74151017.3.0000.5346. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

A investigação social qualitativa, enquanto processo reflexivo e contextual, tem 

a função de reconstruir a realidade investigada interpretando seus aspectos objetivos 

e subjetivos (ALONSO, 1998). Contudo, para Alonso (1998), não se trata apenas de 

descrever fenômenos sociais pontuais e suas relações externas, mas sim de produzir 
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o sentido e atribuir significado às condutas humanas e ações significativas para o 

conjunto de atores envolvidos. 

Para isso, existem diversas lentes que um pesquisador pode assumir para 

abordar, desvelar e interpretar a realidade, ou ainda, especificamente, o seu objeto de 

pesquisa. Inobstante, diversos aspectos estão envolvidos nas definições 

concernentes ao processo analítico e estes, além de serem capazes de reconstruir o 

campo de forças sociais que deu origem à investigação, devem ir ao encontro dos 

objetivos da pesquisa (ORTÍ, 2014). 

Nesta tese, em primeira instância, a própria temática, por si só, demanda o 

desenvolvimento de uma pesquisa interpretativa de sentidos e significados e que 

permita conhecer a tessitura da realidade social em estudo. O que também reitera 

esta necessidade são as posturas epistemológicas e teórico-metodológicas adotadas, 

as quais tornam imanente a opção por procedimentos técnico-metodológicos 

condizentes; os últimos não podem ser definidos à revelia das primeiras. Isto quer 

dizer que, tanto as técnicas de coleta de dados, já apresentadas no tópico 3.3, quanto 

a abordagem analítica do trabalho, devem estar em harmonia com os 

posicionamentos e delineamentos da pesquisa (tópico 3.1), guardando, assim, sua 

coerência interna. 

Em face destas considerações, depreende-se que a Análise Sociológica do 

Discurso (ASD) da Escola Qualitativista Crítica de Madri, Tradição Espanhola de 

Pesquisa Social Qualitativa, e todo o seu aparato epistemológico, teórico e técnico-

metodológico, apresenta-se como um referencial apropriado para a análise dos dados 

coletados neste estudo. Novamente, assim como dito no tópico 3.1, destaca-se que 

aqui a ASD trata-se muito mais do que uma opção analítica do material empírico, mas 

de um posicionamento perante o fenômeno em estudo e, sobretudo, de um 

direcionamento de abordagem e conduta da/na pesquisa como um todo. 

Ao se buscar retratar historicamente as origens e as perspectivas teórico-

epistêmicas da ASD31, percebe-se claramente suas raízes interdisciplinares – 

linguística, semiótica, estudos literários, antropologia, sociologia, teoria da 

comunicação, psicologia social e comunicação -, seu pluralismo epistemológico, sua 

interdisciplinaridade e fragmentação em diversas escolas e tendências. A exemplo, os 

principais autores da ASD, representantes da sociologia crítica em oposição ao 

                                                 
31 Para aprofundamento nos elementos teórico-epistêmicos da ASD recomenda-se Godoi, Coelho e 

Serrano (2014), bem como as obras de referência de Ibáñez (2003, 2010) e de Ortí (1986, 2010). 
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formalismo instrumental da sociologia empírica, podem ser alocados em pelo menos 

três gerações (GODOI; COELHO; SERRANO, 2014). 

Como representantes da primeira geração tem-se Jesus Ibáñez (IBÁÑEZ, 

2003, 2010), que constituiu o núcleo da corrente espanhola de investigação qualitativa 

e de ASD, e Alfonso Ortí (ORTÍ, 1986, 2010), ambos considerados como principais 

mentores do método, além de Angel de Lucas (DE LUCAS; ORTÍ, 1995). A segunda 

geração, que sistematizou a ASD, é representada especialmente por Luiz Enrique 

Alonso (ALONSO, 1998), Fernando Conde (CONDE, 2009), este último destaque 

contemporâneo na pesquisa de ASD, assim como Jorge Ruiz Ruiz (RUIZ RUIZ, 2009) 

e Enrique Martín Criado (CRIADO, 2013). Por sua vez, na terceira geração os 

principais representantes são Araceli Serrano e Ângel Gordo, especialmente com sua 

obra Gordo e Serrano (2008), em que inovaram, ainda que revisitando alguns autores 

da segunda geração, especialmente Conde (2009), ao buscar adaptar a aplicação da 

ASD para outros temas, diferentes dos tradicionalmente estudados pelos autores 

precursores. 

No Brasil, podendo ser alocada também na terceira geração de autores da 

ASD, tem-se Christiane Kleinübing Godoi, que vem buscando aproximar as 

perspectivas de ASD dos Estudos Organizacionais com publicações de autoria própria 

(GODOI, 2001, 2005, 2009, 2010) e conjunta (COELHO; GODOI, 2010; GODOI; 

COELHO; SERRANO, 2014; COELHO; GODOI; COELHO, 2015; GODOI; 

MASTELLA, 2015; SOARES; GODOI, 2017; GODOI; MASTELLA; UCHÔA, 2018), 

oriundas de suas pesquisas teóricas e trabalhos empíricos orientados por ela 

(COELHO, 2012; MASTELLA, 2015; SOARES, 2015; e UCHÔA, 2017 com a Análise 

Sociológica Discursivo Imagética - ASDI). Além da consolidação teórica de ASD em 

Estudos Organizacionais, os trabalhos de Godoi no Brasil têm contribuído para a 

sistematização do método no que tange aos aspectos técnicos, ou seja, a sua 

aplicação prática.  

São múltiplas as abordagens de Análise do Discurso (AD), dentre as quais o 

foco de interpretação pode ser a palavra, o texto ou o contexto dos argumentos. A fim 

de demonstrar a gama de perspectivas de AD de forma sintética, bem como de situar 

a ASD neste rol de modelos de análise e interpretação do discurso, alguns autores 

sugerem níveis de aproximação à análise discursiva, tais como os propostos por Ortí 

(1986), Alonso (1998) e Ruiz Ruiz (2009). 
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De início, Ortí (1986) propôs o que denominou de processo de construção 

sociológica da realidade, composto por três níveis, regiões ou estruturas sociais: a) 

campo dos fatos: o que acontece e se faz; b) universo dos discursos: o que se diz, se 

expressa ou significa; c) reino das motivações: o porquê da interação social – seu 

sentido, intencionalidade ou finalidade, consciente ou não. 

De maneira sobrepujante, Alonso (1998), um dos principais teóricos do 

assunto, propôs a organização de três níveis – ou dimensões, como denominou mais 

recentemente (ALONSO, 2013) – de aproximação do discurso: informacional-

quantitativo, estrutural-textual e social-hermenêutico. 

O nível informacional-quantitativo tem perspectiva de análise equivalente a 

análise de conteúdo clássica, em que a unidade central de análise é a palavra 

(ALONSO, 1998). O texto é reduzido a um conjunto de palavras, excluindo-se os seus 

significados simbólicos e preterindo o processo de produção social do sentido 

(ALONSO, 1998; GODOI, 2010). 

Abarcando a maioria da tradição francesa de AD, o segundo nível de 

aproximação do discurso, o estrutural-textual, tem como parâmetro de análise o texto, 

do qual realiza-se uma análise internalista de suas partes demasiadamente 

decompostas (ALONSO, 1998). Essencialmente estruturalista, quer dizer, empenha-

se em encontrar a lógica interna que concede sentido à estrutura textual, o foco desta 

dimensão é a análise linguística do texto, a materialização do discurso, sem 

considerar sua inserção no contexto social (ALONSO, 1998). 

Por outro lado, o terceiro nível de aproximação do discurso, o social-

hermenêutico, também denominado como interpretação social do discurso ou 

etnolinguística dos discursos, residência da ASD, tem como âmago a análise 

internalista e externalista do texto. Isto é, situa o texto como um todo no contexto de 

produção do discurso a fim de compreender como os discursos foram produzidos em 

determinada realidade social (ALONSO, 1998; CONDE, 2009).  

Semelhante às proposições de Alonso (1998), Ruiz Ruiz (2009), outro 

renomado autor de ASD, também propõe a análise do discurso em três níveis de 

aproximação, por ele denominados textual, contextual e de interpretação sociológica. 

O primeiro nível, textual, diferente do de Alonso (1998), enfoca a análise de conteúdo 

e a análise semiótica, onde o discurso é caracterizado a partir do enunciado; por sua 

vez, o nível contextual já abarca a compreensão dos significados dos discursos 

centrando-se na enunciação e considerando o contexto situacional e intertextual; e, 
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por fim, no terceiro nível, interpretação sociológica, a explicação do discurso é 

baseada nas dimensões de informação, ideologia e produto social (RUIZ RUIZ, 2009). 

Na visão de Alonso (1998), a ASD reside unicamente no terceiro nível, o social-

hermenêutico, enquanto que no entendimento de Ruiz Ruiz (2009), partilhado também 

por Ortí (1986) e Conde (2009), obrigatoriamente o processo de ASD passa por todos 

os níveis, sendo este procedimento fundamental.  

Embora com estas diferenças aparentes, as abordagens de Alonso (1998) e 

Ruiz Ruiz (2009) se coadunam ao considerar que o primeiro nível – informacional em 

Alonso (1998), textual em Ruiz Ruiz (2009) – e o segundo – estrutural em Alonso 

(1998), contextual em Ruiz Ruiz (2009) – não são suficientes para análise sociológica; 

a análise sociológica se efetiva de fato no nível da interpretação social – social-

hermenêutico em Alonso (1998), interpretação sociológica em Ruiz Ruiz (2009) 

(COELHO, 2012). 

Destes, sobreleva-se o terceiro nível de aproximação do discurso, o social-

hermenêutico, visto que, de acordo com o propósito deste estudo, o intuito consiste 

em revelar os significados atrelados à realidade organizacional estudada, declinando 

da análise pura da palavra estritamente como enunciada e da estrutura interna e 

estrutural do texto, características da análise de conteúdo clássica (primeiro nível) ou 

análise semiótica (segundo nível). 

No nível social-hermenêutico, a análise supera o nível textual. A interpretação 

dos discursos se dá por meio da pragmática, centrando-se no processo de 

comunicação, nas interações e conflitos entre os grupos sociais considerando o 

contexto em que estão inseridos (CONDE, 2009). Dentro do nível social hermenêutico, 

a ASD compreende um processo cíclico entre a materialidade do texto, o contexto de 

produção do discurso e as características do grupo social a que pertencem os atores 

(GODOI, 2010; GODOI; COELHO; SERRANO, 2018). 

Trata-se, portanto, de uma análise contextual dos argumentos, denominada 

como análise sócio-hermenêutica e pragmática (ALONSO, 1998; SERRANO, 2008), 

de interpretação contextualizadora, onde discurso e contexto estão interligados. 

Observa-se a dinâmica da construção dos discursos a partir da realidade social e da 

edificação desta por meio dos discursos (GODOI; COELHO; SERRANO, 2014, p. 

518). Para Ruiz Ruiz (2009), é exatamente este o ponto que diferencia a ASD das 

demais abordagens de análise do discurso: a conexão entre o discurso e as realidades 

sociais que o circundam. 
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O contexto, em ASD, envolve tanto objetos e ações quanto os hábitos, 

costumes, crenças e outros aspectos subjetivos e simbólicos da realidade social 

(ALONSO, 2002). É o conjunto de circunstâncias experienciadas, idealizadas ou 

concernentes a um encadeamento situacional, referências socioculturais que 

conferem significado ao discurso (ALONSO, 1998; GODOI, 2010). 

Discurso, por sua vez, não compreende somente palavras, mas também a 

expressão de práticas sociais, sistemas de relações e práticas não discursivas no 

sentido literal; é expressão da consciência do sujeito que o profere (ALONSO, 1998, 

2012).  

Sendo assim, face ao exposto, no entendimento de Ruiz Ruiz (2014), ao 

analisar sociologicamente o discurso, vai-se além da pragmática, direciona-se não só 

a interpretação das suas dimensões explícitas, mas também das suas intenções 

implícitas e ocultas que, invariavelmente, estão presentes nos discursos sociais. É 

buscar compreender o que fazem e de que são constituídos os discursos e suas 

possíveis implicações (ALONSO, 1998). Desta forma, tem-se uma análise sociológica 

do discurso integral (RUIZ RUIZ, 2014). 

A ASD é praxeológica, busca compreender os processos sociais no âmbito da 

sua estruturação e explicar o significado das ações dos sujeitos sociais. Avança o 

plano manifesto e das significações conferidas pelos próprios sujeitos às suas 

opiniões e atinge os discursos emergentes na tentativa de compreender os problemas, 

contradições e conflitos sociais latentes, considerando que estes denotam um sistema 

de posições ideológicas (ORTÍ, 2014). Resumidamente, faz-se o caminho do texto à 

situação social que o engendrou e do enunciado ao sentido do que foi vivido pelos 

sujeitos sociais (ALONSO, 1998). 

Em termos operacionais, a proposição da análise do discurso em níveis 

colabora para a sistematização do processo metodológico-técnico que, normalmente, 

ocorre de maneira contínua e simultânea perpassando por todos os níveis de 

aproximação do discurso (RUIZ RUIZ, 2009; GODOI; COELHO; SERRANO, 2014). 

Destarte, estabelece-se um plano de análise prático baseado na flexibilidade e 

interatividade entre os níveis de aproximação do discurso, considerando-os como 

complementares entre si para proceder a ASD. 
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3.4.1 Plano Prático de Análise Sociológica do Discurso (ASD) 

 

Longe de ser uma técnica passível de ser normatizada ou prescrita por meio 

de um manual de procedimentos rígidos, a Análise Sociológica do Discurso (ASD), 

em seu intento de compreender os fenômenos sociais, consiste em um processo 

interpretativo dinâmico, flexível e que deverá ser adaptado a cada pesquisa em 

decorrência de suas particularidades e da criatividade de quem a desenvolve 

(CONDE, 2009). 

Em caráter de orientação, Conde (2009) buscou sistematizar a teoria de ASD 

– e foi o primeiro a fazê-la – em procedimentos práticos divididos em etapas que 

podem servir de guia primário ao pesquisador. O autor frisa que o processo de análise 

não constitui uma sequência didática padronizada ou engessada em um plano a ser 

seguido mecanicamente, pelo contrário, nem todos os passos são necessários para 

todas as pesquisas, ficando a cargo do pesquisador a verificação da pertinência e 

adequação aos propósitos da pesquisa ora empreendida. Para tanto, propõe 4 

(quatro) grandes etapas para o processo metodológico-técnico de ASD, quais sejam: 

1) Trabalhos Práticos Iniciais de ASD; 2) Procedimentos de Interpretação em ASD; 3) 

Procedimentos de Análise em ASD, e; 4) Procedimentos Complementares à Análise 

e Interpretação em ASD.  

Nos Quadros 5, 6, 7 e 8, apresenta-se a sistematização metodológico-técnica 

de ASD proposta por Conde (2009), sintetizada por Godoi, Coelho e Serrano (2014) 

e, ora adaptada às necessidades e propósitos desta pesquisa, utilizada como 

norteadora do desenvolvimento prático de ASD nesta tese. 

Inicialmente, o Quadro 5 detalha os Trabalhos Práticos Iniciais, que 

correspondem ao desenvolvimento de tarefas gerais e introdutórias aos processos de 

interpretação e análise propriamente ditos. Trata-se de um primeiro momento analítico 

que envolve, especificamente, quatro procedimentos principais: a) preparação da 

análise dos textos; b) preparação do trabalho de leitura; c) decomposição e a 

abordagem integral do texto; d) anotações no texto.  
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Quadro 5 – Trabalhos práticos iniciais 

ETAPA Descrição 

PREPARAÇÃO DA 
ANÁLISE DOS 

TEXTOS 

Tarefas 
imediatamente 
posteriores ao 

trabalho de 
campo 

• Identificação de temáticas significativas. 

• Elaboração de mapas de posicionamento de 
identificação de pontos de conflito (texto e imagem). 

• Registro das primeiras intuições, sensações, ideias 
e conclusões das entrevistas realizadas. 

Transcrições 

• Transcrição literal das entrevistas. 

• Releitura das transcrições acompanhada dos 
áudios. 

• Inclusão de comentários, pausas, saídas, 
movimentos, intervenientes durante a entrevista. 

 • Elaboração do perfil dos entrevistados. 

PREPARAÇÃO DO 
TRABALHO DE 

LEITURA 

Leitura ordenada 
do corpus do 

texto 

• Criação de uma ordem inicial provisória de leitura 
das entrevistas. 

Leitura literal do 
texto 

• Leitura e releitura literal do texto, atentando para a 
mudança da forma habitual de leitura. 

• Identificação de peculiaridades geradoras de pistas 
que conduzem as conjecturas. 

DECOMPOSIÇÃO E 
ABORDAGEM 

INTEGRAL DOS 
TEXTOS 

Decomposição 
em unidades 
elementares 

• Decomposição analítica – unidades elementares de 
análise (rubricas, temas ou categorias de análise ou 
unidades de sentido) para posterior síntese. 

Aproximação 
integral do texto 

• Aproximação do texto de forma global e integral 
(aproximação integrativa). 

ANOTAÇÕES GERAIS NOS TEXTOS 
• Caracterização, classificação e codificação de 
conteúdos; marcação de expressões, insights, 
associações, hipóteses, elementos importantes. 

Fonte: baseado em Conde (2009), Godoi, Coelho e Serrano (2014). 

 

A preparação da análise dos textos e imagens compreende um processo de 

apreciação do trabalho de campo, no qual emergem as primeiras intuições, 

sensações, ideias e considerações acerca dos dados coletados (CONDE, 2009) e 

que, portanto, está intrinsecamente relacionado a imersão do pesquisador no campo.  

A partir das anotações de campo realizadas nos cadernos de notas, busca-se 

identificar as temáticas significativas que emergiram dos discursos dos entrevistados 

e que podem auxiliar na consecução do objetivo da pesquisa, bem como já 

previamente assinalar as diferenças observadas entre as entrevistas (CONDE, 2009). 

Ademais, são elaborados os mapas de posicionamento, os quais contribuem para a 

observação do comportamento e do fluxo das ideias (COELHO, 2012). 

Estas são tarefas desenvolvidas logo após o trabalho de campo e oportunizam 

ao pesquisador uma autoavaliação, na medida em que, a partir de uma observação 

inicial, possibilita a ponderação acerca do seu papel enquanto entrevistador, bem 

como, da adequação e/ou efetividade do guia de entrevista utilizado (CONDE, 2009). 
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Sem demora, realiza-se, com base nas convenções citadas (Quadro 3) a 

transcrição literal das entrevistas, procedimento básico para o trabalho de análise e 

associação dos deslocamentos, tensões, desenhos e expressões (CONDE, 2009). 

Em seguida, acompanhada do áudio das entrevistas realiza-se a releitura das 

transcrições e a inserção de observações.  

Por fim, finalizando a preparação do da análise dos textos, elabora-se o perfil 

dos entrevistados que, por sua vez, subsidia a análise da dinâmica dos diálogos 

(COELHO, 2012). 

Na preparação do trabalho de leitura, o procedimento é de conferência e 

organização dos textos. Para tanto, novamente baseando-se nas anotações de 

campo, define-se uma ordem inteligível de leitura das entrevistas que compõem o 

corpus analítico, se possível na ordem cronológica; e, realiza-se a leitura e releitura 

integral do texto para favorecer a percepção da influência do contexto no discurso e a 

permanência ou não na forma de manifestá-lo (CONDE, 2009; COELHO, 2012). Este 

trabalho permite identificar algumas características que possam configurar-se como 

pistas para a elaboração das conjecturas analíticas (CONDE, 2009; GODOI; 

COELHO; SERRANO, 2014). 

Na sequência, compondo a decomposição e abordagem integral dos textos, 

desenvolve-se o que se denomina de decomposição analítica do texto em unidades 

elementares, o que auxilia na identificação do posicionamento discursivo e seus 

respectivos sujeitos e, finalmente, uma aproximação integrativa global do texto para 

posterior trabalho particularizado e detalhado (CONDE, 2009; GODOI; COELHO; 

SERRANO, 2014). 

Desde as primeiras tarefas práticas do trabalho de campo, concomitantemente 

às leituras dos textos, realizam-se anotações gerais nos textos, a fim de caracterizar, 

classificar e codificar conteúdos, marcar insights, associações e hipóteses importantes 

(CONDE, 2009; GODOI; COELHO; SERRANO, 2014). Estes destaques nos textos 

são importantes direcionadores das próximas etapas do plano prático de ASD. 

Passados os Trabalhos Práticos Iniciais, se avança aos Procedimentos de 

Interpretação (Quadro 6), segunda etapa do plano prático de ASD, a qual está 

centrada em dois processos: elaboração das conjecturas pré-analíticas e trabalho de 

análise dos estilos discursivos. 
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Quadro 6 – Procedimentos de interpretação em ASD 

ETAPA Descrição 

CONJECTURAS 
PRÉ-ANALÍTICAS 

Elaboração 

• Produção das hipóteses prévias que ajudam a 
conferir um sentido inicial, indicativo e geral do texto. 

• Realização de leitura aberta, atenta à literalidade e 
expressividade do texto, aos indícios e evocações. 

Validação 

• Processo de correção e modificação. 

• Análise da coerência e consistência do conjunto do 
texto com as conjecturas, com verificação do encaixe 
da consolidação das conjecturas, ou estabelecimento 
de novas. 

• Análise da articulação das conjecturas com os 
objetivos da pesquisa. 

ESTILOS DISCURSIVOS 

• Análise das formas expressivas, idiossincráticas, 
singulares, enunciativas, dos giros expressivos, estilos 
narrativos e tipos de aproximação/construção 
discursiva dos participantes com o fenômeno social 
estudado. 

Fonte: baseado em Conde (2009), Godoi, Coelho e Serrano (2014). 

 

A elaboração das conjecturas pré-analíticas, isto é, das hipóteses iniciais, 

permite compor um sentido geral para o texto e direcionar a interpretação dos 

discursos ao objetivo da pesquisa (CONDE, 2009). Por sua vez, ao validá-las 

verificam-se suas capacidades de integrar e explicitar opiniões, juízos, posições e 

debates do conjunto majoritário dos sujeitos da pesquisa, bem como seu cotejo com 

o objetivo da investigação, realizando, se necessário, correções e modificações 

(CONDE, 2009). 

A análise dos estilos discursivos envolve o reconhecimento das possíveis linhas 

de condicionamentos dos sujeitos da pesquisa. Os condicionamentos podem 

compreender as características gerais do grupo social, dada sua inserção em uma 

estrutura social e ideológica, bem como as características singulares, biográficas e 

atitudinais do sujeito em relação fenômeno social estudado (CONDE, 2009). 

Dando continuidade ao plano prático de ASD, após os procedimentos 

interpretativos, parte-se para os Procedimentos de Análise (Quadro 7), etapa em que 

se realiza uma análise sistemática do texto, por meio da análise dos posicionamentos 

discursivos, das configurações narrativas e dos espaços semânticos, bem como do 

processo de relacionar as configurações narrativas e os espaços semânticos. 
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Quadro 7 – Procedimentos de análise 

ETAPA Descrição 

ANÁLISE DOS 
POSICIONAMENTOS 

DISCURSIVOS 

• Respostas às perguntas: Quem é o sujeito social que fala? De 
que lugar social fala? 

• Perspectivas ou pontos de vista dos participantes sobre o tema. 

ANÁLISE DAS 
CONFIGURAÇÕES 

NARRATIVAS 

• Respostas às perguntas: De que se fala? Como se organiza a 
fala? 

• Tensões, conflitos, diferenças de posições e de opiniões 
expressadas pelos sujeitos discursivos. 

• Geração de uma primeira hipótese sobre dimensões, eixos ou 
vetores dos textos. 

• Relaciona-se com a análise dos posicionamentos discursivos, 
podendo ocorrer simultaneamente. 

ANÁLISE DOS ESPAÇÕES 
SEMÂNTICOS 

• Respostas às perguntas: Qual o significado do que se fala? O que 
está em jogo quando se fala? 

• Configuração e delimitação dos principais conteúdos e suas 
materialidades verbais. 

• Análise do uso da língua, das falas concretas, das expressões 
mais centrais dos participantes e das diferentes formas de abordar o 
objeto de pesquisa. 

• Relaciona-se com o “campo semântico” – conjunto de unidades 
léxicas, dotadas de organização estrutural subjacente, consideradas 
como hipóteses de trabalho. 

RELAÇÃO ENTRE 
CONFIGURAÇÕES 

NARRATIVAS E ESPAÇOS 
SEMÂNTICOS 

• Análise dos desajustes e distanciamento entre a análise das 
configurações narrativas e dos espaços semânticos, em função dos 
objetivos da pesquisa. 

Fonte: baseado em Conde (2009), Godoi, Coelho e Serrano (2014). 

 

A análise dos posicionamentos discursivos é desenvolvida, inicialmente, pela 

identificação das frações discursivas, isto é, de pequenos posicionamentos dos 

sujeitos que, após, são agrupados, dando surgimento às posições discursivas 

propriamente ditas (CONDE, 2009). Serve de guia geral para a análise e construção 

dos discursos, tendo em vista que possibilita a identificação dos papeis discursivos 

típicos, socialmente definidos, que os sujeitos elegem em suas práticas discursivas 

concretas (RUIZ RUIZ, 2009).  

Na sequência, a análise das configurações narrativas se ocupa, sobretudo, em 

expor o eixo central da mensagem manifestada no discurso (GODOI; COELHO; 

SERRANO, 2014), retratando, na medida do possível, os significados latentes 

manifestos nos textos (COELHO, 2012). 

Por seu turno, constituindo uma análise mais internalista dos textos, a análise 

dos espaços semânticos concentra-se em dois elementos principais: 1) análise dos 

atratores semânticos, ou seja, análise das principais expressões verbais e simbólicas 

que organizam e configuram o campo de significações de cada espaço; e 2) análise 
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dos eixos discursivos, os quais vinculam um ou outro atrator semântico, tecendo a 

trama que relaciona um espaço semântico e outro (GODOI; COELHO; SERRANO, 

2014). 

Seguindo uma lógica temporal, após os Procedimentos de Análise 

desenvolvem-se os Procedimentos Complementares. Entretanto, são etapas práticas 

da ASD que podem acontecer de forma parcialmente simultânea, conforme orientam 

Godoi, Coelho e Serrano (2014). 

Os Procedimentos Complementares (Quadro 8) compreendem a articulação 

entre a análise e a interpretação dos discursos e dão origem à redação narrativa dos 

resultados referentes ao sistema de discursos analisados na pesquisa (GODOI; 

COELHO; SERRANO, 2014). Nomeadamente, envolvem a análise das associações, 

deslocamentos e condensações. 

 

Quadro 8 – Procedimentos complementares 

ETAPA Descrição 

ANÁLISE DAS 
ASSOCIAÇÕES, 

DESLOCAMENTOS 
E CONDENSAÇÕES 

• Análise de temas, conteúdos, expressões que possam parecer 
desconexas, ilógicas, fora do lugar; 

• Associações: ligações sintagmáticas e afetivas, que dão indícios de 
ligações psíquicas inconscientes. Análise dos conflitos expressos nesse 
jogo; 

• Deslocamentos: mudanças de temas, conteúdos, expressões que 
assinalam uma posição defensiva. Indicam conflito, freio, censura, 
repressão; 

• Análise dos deslocamentos: existência de conflito, repressão ou censura. 

• Análise das condensações: interseções de várias cadeias associativas, 
entendidas como porta de entrada ao latente. 

Fonte: baseado em Conde (2009), Godoi, Coelho e Serrano (2014). 

 

Como ferramenta de visualização e ordenamento, utilizam-se representações 

gráficas em diversas etapas do plano prático de ASD, que podem ser apresentadas 

em distintos formatos: quadro, matrizes, esquemas, figuras, dentre outros, a cargo da 

criatividade do pesquisador (CONDE, 2009; GODOI; COELHO; SERRANO, 2014). 

As representações gráficas configuram-se como apoio ao trabalho de criação 

e validação das conjecturas, auxiliam na identificação das dimensões mais relevantes 

das linhas de análise e interpretação, permitem evidenciar a evolução no tempo das 

posições discursivas, das configurações narrativas e dos espaços semânticos 

construídos, bem como estabelecer as relações contextuais dos conceitos gerados e, 

ainda, figurar e analisar os sistemas de discursos (COELHO, 2012). 



106 

Além das representações gráficas, diversos modelos analíticos podem ajudar 

na prática da ASD como, por exemplo, o Triângulo Sêmico de Lévi-Strauss que, por 

meio da representação das possíveis estruturas culturais de determinada sociedade, 

torna-se útil para a análise dos processos de mudança sociocultural (CONDE, 2009). 

Trata-se de uma figura em formato de triângulo, portanto, constituída de três vértices, 

natural, cultural e artificial, cada um demonstrando o possível nível de cristalização de 

diferentes culturas sociais em determinados momentos históricos e todos 

relacionando-se entre si de maneira dinâmica (CONDE, 2009). 

O vértice “natural” indica a naturalidade e integração de determinado objeto ou 

fenômeno ao cotidiano e à cultura de um grupo social. O “artificial” representa a 

percepção de estranheza ou anomalia de determinado objeto ou fenômeno para a 

cultura de um grupo social. Por fim, o vértice “cultural” é um nível de integração mais 

dinâmico, intermediário entre o “natural” e o “artificial”, onde objetos ou fenômenos 

ainda não são naturais, mas também não são tão estranhos a determinado grupo 

(CONDE, 2009). A cada vértice, natural, artificial e cultural, é conferida, 

respectivamente, a simbologia “++”, “-“ e “+”, referindo-se às valorações sociais a cada 

um deles, sendo as mais positivas ao “natural”, negativa ao “artificial” e positiva ao 

“cultural”. A Figura 5 demonstra estas configurações. 

Nesta tese, o Triângulo Sêmico de Lévi-Strauss foi utilizado para sintetizar as 

configurações narrativas dos reflexos dos processos de mediação psicológica sobre 

a subjetividade dos funcionários (subtópico 4.2.4). 

 

Figura 5 – Triângulo Sêmico de Lévi-Strauss 

 

Fonte: elaborado pela autora com base em Conde (2009). 
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Assumindo como referência as orientações de Conde (2009), as etapas 

referentes aos procedimentos práticos de ASD, foram desenvolvidas num ciclo 

contínuo e dinâmico, quando necessário de maneira recorrente e, sobretudo, atrelado 

a processos reflexivos acerca das interpretações e análises realizadas. Destarte, o 

curso de desenvolvimento prático da ASD teve como base as demandas inerentes à 

consecução do objetivo da pesquisa. 

A interpretação e análise dos discursos pode ser realizada em materiais de 

diferentes naturezas e oriundos de diversas técnicas de coleta. Nesta tese, como já 

mencionado no tópico 3.3, foram realizadas entrevistas abertas (etapa de 

aproximação inicial do campo) e entrevistas semiestruturadas (coleta de dados 

propriamente dita), acompanhadas de observações diretas. As entrevistas abertas, 

realizadas numa fase ainda preliminar da pesquisa, de definição do caso, e as 

observações diretas, não foram consideradas como material de análise, apenas como 

subsídio para a composição do contexto organizacional onde a pesquisa – estudo de 

caso – foi desenvolvida. Por sua vez, as entrevistas semiestruturadas realizadas com 

trabalhadores em diferentes posições discursivas com vistas a obter uma visão 

panorâmica da realidade em estudo, conforme indicação de Ruiz Ruiz (2009), 

compuseram o corpus analítico da tese.  

A Figura 6 demonstra esquematicamente o plano prático de ASD. 

 

Figura 6 – Plano Prático de ASD 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 
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3.5 DESENHO DE PESQUISA 

 

A fim de tornar claro o percurso da tese e permitir uma melhor compreensão do 

seu desenvolvimento e da sua operacionalização, apresenta-se na Figura 7 o desenho 

de pesquisa. 

 

Figura 7 – Desenho de pesquisa 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 

 

A primeira etapa da pesquisa consistiu no que se denominou de domínio 

conceitual, onde surgiram os insights e motivações da pesquisa, transcritas em 

problemática e objetivo, bem como a estruturação e construção do quadro teórico da 

tese. No segundo momento, passa-se para o domínio metodológico, com as 
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definições e detalhamentos do percurso metodológico, o qual foi apresentado 

detalhadamente no presente capítulo. A última etapa da pesquisa contempla o 

domínio empírico, processo conclusivo da tese, composto de análise e discussão dos 

resultados e conclusões. Por fim, a redação final, com as indicações das limitações e 

sugestões para estudos futuros e a defesa da tese. 

Durante todas as etapas da pesquisa o quadro teórico e conceitual foi 

atualizado e aprofundado, de modo que o desenvolvimento da pesquisa e, por 

conseguinte, a concatenação de seus resultados pudesse se dar de forma dinâmica, 

mesclando e aliando teoria e campo. 
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“Mas, é mesmo amor? Isso se assemelha ao amor, tem a aparência de amor, mas 
não é amor: é uma ligação profunda, (...) da qual não pode e muitas vezes não quer 

se desfazer. (...) A organização não ama, não tem vontade, não tem afetos, nem 
desejos, nem angústias, nem arrependimentos, nem esperanças... Ela não 

experimenta sentimentos. E, no entanto, ela é vivida como se fosse viva e pudesse 
dar e receber afetos”. 

 
Nicole Aubert e Vincent de Gaulejac (1991, p. 233). 
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CAPÍTULO 4 – A TESSITURA DA CULTURA DE DEVOÇÃO: O CASO DA 

CONFIDENCE 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados da tese, analisados e 

interpretados a partir dos discursos dos trabalhadores da organização em estudo, 

utilizando como lente teórico-metodológica a Análise Sociológica do Discurso (ASD). 

O uso da ASD permite não só abordar, mas também desvelar e interpretar a 

realidade social em estudo, nesta tese a da cultura de devoção, a partir da 

reconstrução dos sentidos produzidos pelos sujeitos da pesquisa.  

Para tanto, conforme descrito no tópico 3.3, as fontes discursivas analisadas 

com a ASD foram as entrevistas semiestruturadas realizadas com 30 (trinta) 

trabalhadores da organização em estudo, sendo que, no intuito de captar a realidade 

a partir de diferentes posições sociais, 10 (dez) trabalhadores do nível organizacional 

da “gestão” e 20 (vinte) da “operação”, compuseram o corpus de análise. 

A fim de estabelecer a tessitura da cultura de devoção, divide-se este capítulo 

em 3 (três) dimensões analíticas que, ainda que apresentadas separadas em tópicos, 

estão imbricadas entre si, pois compõem uma só realidade social. Cada uma das 

dimensões está relacionada a um objetivo específico da tese, o que, por conseguinte, 

conduzirá ao alcance do objetivo geral. 

Na primeira dimensão analítica, descreve-se o contexto cultural da organização 

em estudo, enfatizando os elementos que compõem e caracterizam a cultura de 

devoção. Ambiente visível, processos organizacionais relacionados à gestão de 

pessoas e cotidiano de trabalho onde se inscreve a cultura de devoção são algumas 

das características destacadas neste tópico inicial do capítulo.  

A descrição é realizada considerando uma perspectiva narrativa e 

interpretativa, perpassando tanto pelas técnicas metodológicas utilizadas para a 

coleta de dados, quanto pelas experiências da pesquisadora na organização, 

apoiadas pelas observações e anotações realizadas quando imersa no campo. 

Além disso, apresenta-se o perfil e o mapa de posicionamento social dos 

sujeitos da pesquisa, evidenciando as semelhanças e diferenças entre eles, a fim de 

fundamentar a compreensão das motivações para os comportamentos, fluxos de 

ideias, significações conferidas à realidade social estudada, ou ainda, para 

contradições e conflitos sociais. 
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A segunda dimensão analítica, dividida em 4 (quatro) subtópicos, caracteriza 

os processos de mediação econômica, política, ideológica e psicológica realizados 

pela organização em estudo que acabam por compor um sistema de poder que 

articula estruturas sociais e psicológicas dos trabalhadores.  

Ademais, ao caracterizar as mediações ideológicas evidencia-se a ideologia 

central da empresa em estudo e sua relação com a práxis da cultura de devoção, 

demonstrando a filosofia produzida e disseminada por meio de lemas, valores, 

representações, visões de mundo, formas de pensar e de agir e os seus liames com 

as ações que sancionam as propostas e materializam a realidade social de interesse 

da organização. 

Por último, na terceira dimensão analítica, exploram-se os principais motivos 

que levam os trabalhadores a se tornarem devotos à organização, objetivo este que 

foi um norteador auxiliar durante todo o processo de pesquisa, especialmente por 

revelar as justificações produzidas pelos indivíduos para reconhecerem o universo da 

cultura de devoção como cabível e plausível e, assim, legitimá-lo e mantê-lo. 

Ao longo das análises, foram paulatinamente formuladas conjecturas pré-

analíticas que auxiliaram na compreensão geral do texto e, assim, orientaram a 

interpretação e análise dos significados dos discursos dos trabalhadores da 

organização em estudo. Quando necessário, realizaram-se correções e modificações, 

obtendo-se, então, conjecturas analíticas que evidenciaram os posicionamentos e 

entendimentos majoritários dos sujeitos da pesquisa acerca da cultura de devoção.  

As conjecturas foram caracterizadas em Representações Gráficas (matrizes, 

esquemas e quadros) que permitem além da retratação visual dos campos analíticos 

em cada dimensão, a interpretação do que foi falado pelos sujeitos da pesquisa 

(configurações narrativas) e o aprofundamento dos significados daquilo que por eles 

foi dito (espaços semânticos), o que atende os procedimentos da Análise Sociológica 

do Discurso (ASD). 

 

4.1 O CONTEXTO DA CULTURA DE DEVOÇÃO 

 

A compreensão da cultura de devoção parte da aproximação da realidade 

social e da leitura de seu contexto, descrevendo características do cenário 

organizacional, o cotidiano de trabalho, as práticas que materializam e aparelham a 

sua existência e, finalmente, os elementos que a compõem e a evidenciam.  
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Cabe, portanto, iniciar esta dimensão analítica descrevendo as circunstâncias 

relacionadas à aproximação inicial do campo, isto é, o primeiro contato com a 

organização estudada e seus funcionários, bem como as primeiras impressões e 

evidências de sua cultura. Embora não se tenha desenvolvido um estudo etnográfico, 

houve uma imersão no campo para conhecer e caracterizar o caso, a fim de garantir 

que a organização estudada não fosse somente um caso instrumental, mas com valor 

intrínseco, singular e apropriado ao objeto do estudo, a cultura de devoção. Neste 

sentido, a descrição realizada neste primeiro momento é baseada nas vivências da 

pesquisadora em campo e registradas nos cadernos de notas. 

A Confidence, organização estudada, é uma multinacional que, por meio da 

criação de um ambiente descontraído e informal, estabelecimento de vínculos e 

ligações, busca criar no seu dia a dia uma atmosfera familiar.  

Família esta que comemora com uma confraternização durante todo um dia, 

regada a música, dança, comidas e bebidas à vontade, o término das obras do hall de 

entrada do seu prédio. Neste evento, o anfitrião é o próprio CEO, que recebe os 

funcionários que chegam para iniciar sua jornada de trabalho, filmando e conversando 

com cada um, inclusive com a pesquisadora que, após apresentar-se à recepcionista, 

foi entrevistada por ele em uma transmissão ao vivo em uma rede social para saber 

quem era e o que estava fazendo ali, tudo em um clima recreativo, uma verdadeira 

festa. Este foi, literalmente, o primeiro contato com a Confidence. 

O hall de entrada da organização continha um lobby com puffs e lugares para 

espera e/ou descanso que servem tanto aos funcionários quanto aos candidatos em 

processo seletivo, que têm como primeira impressão da empresa um ambiente 

receptivo, aconchegante, sofisticado e descontraído. É daqui, da entrada da empresa, 

que se parte para o locus de análise, isto é, o local de trabalho propriamente dito, com 

os artefatos que compõem o ambiente visível construído pela organização e 

representam concreta e simbolicamente a sua cultura, neste caso, uma cultura de 

devoção. 

Instalada em um prédio de cinco andares recém construído, com arquitetura 

moderna e localizado em uma região industrial de São Paulo - SP, a Confidence 

possui um layout integrado com poucas divisões entre setores e salas privativas, 

muitos espaços interativos e personalizados pelos próprios funcionários. 

No hall de cada andar do prédio, há uma mesa com frutas, café e água, 

gratuitos aos funcionários e reabastecidos ao longo do dia conforme o consumo. Salas 
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de descanso com paredes grafitadas, puffs, televisão, videogame, cadeiras com 

acessórios de manicure e pedicure, sofás e poltronas para os intervalos intrajornada, 

estão presentes em todos os andares do prédio. Além disso, mesas de ping pong, 

jogos de xadrez, academia, biblioteca e refeitório dentro da empresa com preço abaixo 

do mercado, compõem a estrutura e o ambiente de trabalho. 

Cada setor da empresa escolheu a decoração e customizou o seu espaço de 

trabalho de acordo com suas preferências. Frases e palavras motivacionais em 

paredes, portas e vidros como, por exemplo, “foco”, “excelência” e “superação”, 

adesivos representando uma pista de corrida no setor Comercial, predominância de 

plantas no Marketing, quadros pintados em atividades da empresa e esculturas 

construídas coletivamente pelos funcionários que ganharam bônus por atingir metas, 

imprimem a identidade dos funcionários das áreas, fazendo-os sentirem-se donos do 

espaço e em um ambiente íntimo. 

As estações individuais de trabalho também podem ser decoradas pelos 

funcionários de acordo com suas personalidades. Alguns fixam fotos de familiares, 

amigos, eventos da empresa, outros exibem certificados de Reconhecimento 

Profissional assinados pelo CEO como congratulação a uma promoção conquistada. 

Também como reconhecimento de cumprimento de metas, é comum visualizar 

bottons presos aos crachás de identificação utilizados pelos funcionários. 

O cotidiano de trabalho na Confidence é baseado nas propostas de liberdade, 

flexibilidade e descontração. 

A empresa permite que os funcionários levem seus cachorros para o trabalho, 

dá liberdade para vestirem-se como preferirem, sendo bastante comum pessoas 

trabalhando de bermuda, camiseta e sandálias, permite acesso irrestrito a sites e 

redes sociais, além de ser comum, ao longo do dia, observar os funcionários pausando 

suas atividades para conversar sobre assuntos pessoais, como viagens e festas, ou 

para compartilhar uma pipoca feita por um colega. Incentiva a comunicação direta e 

horizontal entre todos os trabalhadores, independente de cargo ou posição hierárquica 

e estimula a conscientização do respeito à diversidade de todas as naturezas. 

Não é incomum pessoas da mesma família trabalhando na empresa ou 

prestando algum serviço para ela como, por exemplo, a mãe de um funcionário que 

colocou um café no refeitório da empresa, um negócio próprio, onde ela comercializa 

seus produtos e não tem custo nenhum para estar alocada ali. Em conversa com esta 



117 

trabalhadora, a gratidão à empresa é notória e expressa constantemente em suas 

falas. 

A presença e o contato com o CEO é diária e constante. Acessível a todos e 

extrovertido, por onde ele passa busca criar um ambiente de empolgação. Veste-se 

de maneira trivial, almoça no refeitório da empresa junto de outros funcionários, 

cumprimenta e conversa com todos que o cercam; atitudes que são vangloriadas 

pelos funcionários e fazem com que sua companhia seja considerada um privilégio, 

um prêmio. 

O dia a dia na Confidence tem uma atmosfera envolvente que, ao estimular o 

diálogo aberto e constante, a proximidade entre as pessoas e o desenvolvimento de 

amizades, faz com que sejam estabelecidos laços afetivos entre os funcionários e, 

consequentemente, entre eles e a empresa.  

A Confidence oportuniza, ainda, flexibilidade de horários em alguns setores e 

cargos, permitindo que os funcionários iniciem e terminem a jornada de trabalho mais 

tarde ou mais cedo, de acordo com as suas necessidades pessoais. Nos casos em 

que esta flexibilidade não é possível, dada a natureza da atividade desempenhada, 

mas o funcionário tem alguma necessidade pessoal, é comum a prática de negociação 

com o gestor imediato para a troca de horário ou turno de trabalho. 

Com estas propostas, o cotidiano dos funcionários da Confidence mescla, em 

um mesmo espaço e tempo, períodos de intenso trabalho com momentos de 

descontração e foco em questões pessoais, fazendo com que as barreiras entre a 

atividade laboral e a vida pessoal sejam praticamente dissolvidas. 

Ao circular pela empresa visualizam-se, ainda, quadros com os prêmios 

conquistados, fotos de funcionários que fizeram indicações bem sucedidas de 

pessoas para trabalhar na empresa, campanhas de engajamento em datas 

comemorativas, menções da empresa como “a sua casa” e a “família Confidence”, 

bem como a marca criada para identificar a cultura da empresa, a “UAU!32”, que além 

de espalhada pelos ambientes, de compor o nome de eventos e ações da empresa, 

está presente em materiais de divulgação interna e externa: crachás, bottons, 

cartazes, panfletos, informativos, ações em redes sociais e etc. 

Antes de ser definida como a marca da cultura da empresa, a “UAU!” era 

entendida unicamente como um conjunto de práticas de treinamento e 

                                                 
32 Sigla fictícia criada pela pesquisadora para a marca utilizada pela empresa para identificar a sua 

cultura. 
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desenvolvimento de pessoas no ambiente organizacional. Após uma consultoria e 

estudos realizados por profissionais da área da Psicopedagogia e Psicologia, a 

empresa chegou ao entendimento de que tudo que envolvia a “UAU!” era a sua 

cultura, o que culminou na sistematização de valores e práticas para disseminá-la e 

mantê-la. 

A cultura da Confidence é promovida por meio de práticas educativas 

concebidas e planejadas pela Diretoria e pelo setor de Gestão Educacional, alocado 

dentro da área de Gestão de Pessoas, e reforçadas pelos líderes das áreas.  

À Diretoria e à Gestão Educacional compete a esfera denominada “UAU! Geral” 

de promoção da cultura e aos líderes das áreas (Diretores, Gerentes e 

Coordenadores) a esfera chamada de “UAU! Interna”. Na “UAU! Geral”, a Diretoria é 

responsável pela definição e direcionamento dos ideais e a Gestão Educacional pelas 

propostas das práticas educacionais que englobem toda a empresa, bem como pelo 

suporte aos líderes das áreas. Por sua vez, na “UAU! Interna” os líderes das áreas, 

além de representarem o exemplo daquilo que a empresa espera dos funcionários em 

termos de engajamento e comportamento, são responsabilizados pela criação diária 

de um ambiente formativo que promova os valores organizacionais e garanta que 

todos estejam trabalhando em consonância com eles. 

São inúmeras as práticas propostas pela empresa nas duas esferas, a maioria 

ofertada continuamente, sendo que algumas delas foram vivenciadas pela 

pesquisadora no campo (Quadro 4). 

Na “UAU! Interna”, destacam-se as Rodas de Conversa e as Comemorações e 

Eventos Internos realizados pelos líderes das áreas. Na “UAU! Geral”, a “Minha UAU!”, 

“UAU! Fit”, “UAU! Conversa”, Grupos de Afinidade, Eventos Gerais e a Reunião de 

Formação de Líderes são as principais práticas. 

As Rodas de Conversa entre o líder da área e seus membros acontecem 

quinzenal ou mensalmente, a depender da demanda. O intuito é dialogar sobre temas 

gerais que, normalmente, não envolvem – pelo menos não diretamente – questões 

profissionais ou relacionadas à empresa, mas sim, assuntos eleitos pelos funcionários 

como importantes. Ao discutir problemas pessoais, de relacionamento, de 

desempenho individual, cria-se um grupo de apoio, um espaço de confiança e 

intimidade entre líder e funcionários, entre a empresa e os trabalhadores que se 

sentem seguros para compartilhar desde suas aspirações e reflexões profissionais até 

adversidades de foro íntimo. 
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Ademais, Comemorações e Eventos Internos das áreas são realizados a fim 

de proporcionar maior integração entre os membros da equipe. Recepção de novos 

funcionários na área com café da manhã e/ou dinâmicas, celebrações de metas 

internas e de grandes feitos de funcionários com almoços semestrais, são exemplos 

de ações. 

A “Minha UAU!” e a “UAU! Fit” são programas voltados ao bem-estar, saúde e 

educação dos funcionários. Em algumas atividades como, por exemplo, pilates, 

zumba, jiu jitsu, ginástica funcional e inglês, o funcionário paga um valor simbólico 

para usufruir e a empresa arca com o restante dos custos; outras são oferecidas 

gratuitamente, como a ginástica laboral, os campeonatos de ping pong que muitas 

vezes são organizados pelos próprios funcionários, grupos de corridas, academia 

dentro da empresa e acompanhamento nutricional. 

A “UAU! Conversa” é uma ferramenta disponibilizada aos funcionários por meio 

de um sistema de intranet, onde se escolhe uma pessoa da empresa para conversar 

sobre o assunto que quiser ou precisar. A pessoa escolhida para conversar 

normalmente é uma referência pessoal e/ou profissional para o funcionário, que, além 

das dicas e orientações que pode obter neste contato, estabelece uma ligação, cria 

um vínculo com seu “converseiro”, como é chamada a pessoa mentora da conversa. 

É uma espécie de coaching, ou, ainda, uma terapia para o funcionário. 

Os Grupos de Afinidade são reuniões informais de agremiações compostas por 

8 (oito) a 15 (quinze) funcionários, que se reúnem semanalmente durante 1 (uma) 

hora da jornada de trabalho para discutir temas escolhidos por eles e voltados para o 

seu desenvolvimento pessoal. Culinária, música, religião, cinema, filosofia e 

artesanato são alguns dos temas abordados por estes grupos formados por 

funcionários de qualquer setor da empresa, cargo, formação, idade ou gênero, e que 

têm em comum o interesse pelo assunto neles abordados.  

Além de horizontalizar hierarquias, incentivar a diversidade e o respeito a ela e 

oportunizar a criação de novas redes sociais internas, os Grupos de Afinidade 

transparecem ao funcionário como momentos de lazer dentro do ambiente 

organizacional e no meio da jornada de trabalho, uma recompensa pelas horas de 

trabalho e dedicação à empresa. 

Dos Eventos Gerais que a empresa oferece, happy hours, festas juninas, 

hallowens, Dia dos Filhos (os filhos dos funcionários passam o dia na empresa), Dia 

da Família (um membro da família dos funcionários passa o dia na empresa), festas 
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de fim de ano e de comemoração aos prêmios recebidos são apenas alguns. Para 

tanto, abordando diretamente o foco de investigação da tese, destaca-se o evento 

vivenciado pela pesquisadora denominado Dia da Cultura. 

No Dia da Cultura, a empresa foi toda decorada com balões e cartazes 

contendo frases motivacionais que anunciavam o evento dotado de uma vasta 

programação durante todo o dia, com dinâmicas e palestras abordando “o jeito de ser” 

da Confidence, suas práticas, visões e, especialmente, os benefícios de nela 

trabalhar.  

A primeira palestra do dia foi proferida por um representante da empresa Love 

Mondays que, recentemente, concedeu à Confidence o título de empresa mais amada 

do Brasil no seu setor de atuação. O palestrante explicou o funcionamento da 

pesquisa que origina o prêmio e, por fim, saudou a Confidence pelo seu feito. 

Além de funcionários de todos os níveis organizacionais, estavam presentes no 

evento alguns clientes que foram convidados a participar para conhecer a cultura da 

empresa. Entre uma palestra e outra, conversavam e questionavam funcionários da 

área de Gestão de Pessoas envolvidos na organização do Dia da Cultura sobre as 

práticas ofertadas pela empresa. 

Na sequência, ocorreu uma palestra sobre carreira que, inicialmente, em um 

tom extremamente descontraído e informal, tratou de definições e conceitos do tema 

e a importância da motivação para ter sucesso, abordando, em seguida, as 

possibilidades de carreira na Confidence.  

Em relação à carreira na Confidence, o destaque foi para o privilégio de 

trabalhar em uma empresa que é premiada pelo Great Place to Work (GPTW) e pelo 

Love Mondays, que tem um processo seletivo rigoroso contratando somente 7% (sete 

por cento) dos candidatos, bem como para as inúmeras oportunidades de 

desenvolvimento e crescimento dentro da empresa. Para tanto, 5 (cinco) funcionários 

considerados exemplos corporativos foram convidados a relatar os seus “cases de 

sucesso” na Confidence e acabaram por emitir discursos de superação, valorização 

da meritocracia e do esforço, bem como declarações de gratidão e amor à empresa. 

Para eles, trabalhar na Confidence é sinônimo de sucesso supremo. 

 “Os que saíram não se esforçaram, não se dedicaram”, “a sorte é a gente que 

cria”, “a gente é responsável pelas nossas conquistas e derrotas”, “aqui temos 

oportunidades de tudo”, “sou uma profissional realizada e feliz aqui” e “eu não me vejo 

em outro lugar”, foram algumas das falas dos funcionários que compuseram o 
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momento característico de um culto às graças atingidas, um louvor à Confidence e, 

também, ao CEO, por tudo que lhes proporcionam. 

Posteriormente, aconteceu uma palestra denominada Múltiplas Inteligências, 

abordando as diversas formas possíveis de aprender e focando na teoria de 

Inteligências Múltiplas do psicólogo cognitivo e educacional Howard Gardner33. O 

teste oriundo da teoria de Gardner foi aplicado com os funcionários para que 

conhecessem e analisassem seu perfil de inteligência. Na reflexão final sobre o tema 

da palestra, a funcionária encarregada esforçou-se ao máximo para demonstrar que 

a Confidence oportuniza que todas as inteligências sejam desenvolvidas. 

As palestras sobre carreira e múltiplas inteligências foram reproduzidas em 

outros horários para os funcionários que não puderam estar presentes na primeira 

oportunidade devido ao número limitado de lugares no auditório da empresa. 

Finalizando as programações do Dia da Cultura, foi realizado um debate com o 

CEO e dois Vice-Presidentes da empresa. Sentados no centro e circundados pelos 

funcionários presentes, os sócios iniciaram se apresentando para, em seguida, 

responderem a perguntas sobre temas elaborados pela própria empresa, envolvendo 

vida pessoal e profissional, e, ao final, temas livres. 

Infância, medos, música e filmes preferidos, foram os temas sorteados e que, 

portanto, os funcionários elaboraram e fizeram perguntas, todas respondidas pelos 

sócios em tom informal, como em uma conversa entre amigos. Assim, focando na 

trajetória de vida pessoal e profissional, bem como nas suas personalidades, os temas 

reforçaram as visões de mundo dos sócios, promoveram um envolvimento dos 

funcionários com a história da empresa e incitaram admiração. 

Por sua vez, os temas livres, criados pelos próprios funcionários presentes, 

foram mais controversos. Perguntas sobre a Reforma da Previdência e a possibilidade 

de aumentar o tempo de Licença Maternidade de 4 (quatro) para 6 (seis) meses, foram 

respondidas objetivamente e com argumentos de cunho mercadológico e estratégico.  

O Dia da Cultura caracterizou-se como um espaço reforçador dos discursos da 

gestão da empresa, de propagação de um cultismo, de reverência às suas práticas 

que, embebidas de simbolismo, incitam dedicação e comprometimento dos 

                                                 
33 Segundo material fornecido pela empresa no momento da realização da palestra, a teoria de Howard 

Gardner propõe que todas as pessoas possuem 7 (sete) tipos de inteligência, mas que variam de 
proporção de pessoa para pessoa. São elas: lógico-matemática, espacial-visual, cinestésica-
corporal, verbal-linguística, musical-rítmica, interpessoal e intrapessoal. 
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trabalhadores e instigam sentimentos de adoração, gratidão, devoção à empresa. Um 

rito para colocar os trabalhadores em sinergia com as filosofias e valores da 

Confidence que revela parte de seu mecanismo de controle cultural baseado na 

promoção de elementos identitários que colocam a empresa e os empresários como 

referências; nas palavras de Weber (2012), uma dominação carismática. 

Também vivenciada pela pesquisadora, a Reunião de Formação de Líderes 

aconteceu em um teatro no centro da cidade de São Paulo, alugado pela empresa 

especialmente para o evento, e teve a participação de 57 (cinquenta e sete) líderes, 

dentre eles, o CEO, os Vice-Presidentes, Diretores, Coordenadores, Gerentes, assim 

como alguns Especialistas de áreas estratégicas da empresa como, por exemplo, da 

Gestão de Pessoas e do Comercial. 

O condutor da reunião foi o CEO, que, de forma descontraída e com linguagem 

informal, iniciou fazendo uma dinâmica sobre liderança. Abordou seu percurso como 

líder da empresa, destacando como os seus valores pessoais e os do Vice-Presidente 

cofundador edificaram os valores organizacionais e, somados à liderança, criaram a 

sua cultura fazendo com que a mesma atingisse os seus resultados atuais. 

Valores como liberdade, responsabilidade, ética, confiança, comprometimento, 

excelência e valorização de pessoas foram frisados como norteadores da Confidence. 

Com estes valores, segundo o discurso do CEO, a empresa cria uma “cultura 

transformadora”, ou seja, uma cultura que pode modificar o mercado e a sociedade 

de modo geral. 

Na sequência da dinâmica coordenada pelo CEO, houve a apresentação de 

uma peça teatral profissional contratada para compor a programação da reunião. 

Trata-se da peça adaptada do livro “O Monge e o Executivo”, de James C. Hunter, 

que traz lições sobre liderança em negócios e o que é preciso ter e ser para tornar-se 

um líder de sucesso.  

Após a apresentação da peça, uma funcionária do setor da Gestão Educacional 

mediou uma discussão sobre os seus principais ensinamentos, sendo que as 

primeiras e principais reflexões dos líderes foram no sentido de reforçar os valores 

considerados centrais pela empresa e destacados na dinâmica inicial da reunião e da 

responsabilidade que os mesmos possuem em disseminá-los para seus liderados e, 

desta forma, fazer com que trabalhem de acordo com a cultura da empresa. 

Cabe aqui destacar o trabalho da empresa para ratificar suas visões e valores 

e naturalizar os papeis a serem assumidos pelos líderes, assegurando não só o 
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cumprimento das normas e procedimentos institucionalizados, mas, também, que a 

identificação aos preceitos organizacionais – o que a empresa considera 

indispensável – seja promovida por eles constante e veementemente.  

Além disso, os líderes destacaram algumas características que consideram 

importantes no exercício de uma boa liderança. Abnegação, dedicação extrema e 

servidão voluntária em benefício dos propósitos da empresa foram as principais 

características que, somadas a demonstrações de etnocentrismo – ou seja, de uma 

crença de que dentro do seu escopo de atuação, ela é única, notável e com propósitos 

socialmente significativos e, portanto, trabalhar nela/para ela é um privilégio –, 

qualificaram elementos de devoção à Confidence. 

Ainda na Reunião de Formação de Líderes, no segundo turno de atividades, 

desta vez realizado em um salão, também fora da empresa, aconteceu uma Reunião 

de Resultados. Um funcionário, líder do setor Financeiro, apresentou a situação da 

empresa até a presente data em termos de gastos, despesas e o orçamento atual, 

fazendo prognósticos de médio e longo prazo. Em seguida, foram demonstrados os 

resultados da internacionalização da empresa nos Estados Unidos da América (EUA) 

e, por fim, apresentado o novo produto da empresa, um aplicativo, e a equipe 

envolvida na sua criação e desenvolvimento. Em ambos os casos, houve muitas 

palmas, comemorações, reconhecimento e exaltação dos funcionários (líderes e 

especialistas) que fizeram parte destes projetos. 

Após este momento, o layout do local da reunião foi reorganizado para a 

realização da “Sabatina dos Executivos da Confidence”. O CEO e outros 12 (doze) 

principais executivos da empresa, sentados de frente para a plateia, foram 

questionados pelos demais líderes presentes sobre planejamento e ações 

relacionadas a questões estratégicas da empresa, principalmente, em termos de 

expansão e crescimento. 

Finalizando a programação da Reunião de Formação de Líderes, foi realizado 

um happy hour em comemoração ao fechamento de um contrato com um cliente 

expressivo e de renome nacional que levou à admissão de mais de 200 (duzentos) 

novos funcionários. Uma celebração de consolidação de êxito com discursos de 

orgulho e elitismo – “pra dar certo é preciso acreditar”, “o que a gente faz é 

inacreditável”, “somos a melhor empresa do mundo no que fizemos” –, confiança e 

união – “estamos juntos nessa e eu confio em vocês” –, e de idealização – “o nosso 

jeito de ser pode e vai mudar a cultura do país”. 
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O Dia da Cultura e a Reunião de Formação de Líderes são representações da 

institucionalização dos processos de doutrinação cultural na Confidence, mesclando 

idealismo e pragmatismo. Espaços destinados a apresentar e vangloriar modelos, 

formar recrutas para a perpetuação de suas crenças direcionando suas atitudes e 

comportamentos, bem como promover a internalização dos simbolismos criados pela 

empresa. 

Todas estas práticas, como já mencionado, planejadas pela Diretoria e pelo 

setor de Gestão Educacional, fazem parte das políticas de Gestão de Pessoas da 

empresa que, junto dos demais processos da área, são ferramentas para alinhar a 

atuação profissional, condutas e comportamentos com o planejamento estratégico da 

empresa e doutrinar culturalmente os funcionários.  

No caso da Confidence, as políticas de gestão de pessoas além de gerir e 

conduzir o capital humano são voltadas para o alinhamento cultural. Destas, 

destacam-se neste momento – outras políticas de gestão de pessoas são abordadas 

no tópico 4.2 – o processo seletivo e a socialização de novos funcionários, ambos 

vivenciados pela pesquisadora. 

O processo seletivo é realizado em 3 (três) etapas: Teste de Raciocínio Lógico, 

Dinâmicas e Entrevista Psicológica. Antes de iniciar o processo seletivo propriamente 

dito, uma funcionária do setor de Gestão de Pessoas descreve a vaga a que os 

candidatos estão concorrendo, especificando o salário e demais bonificações 

atreladas; apresenta a empresa e os benefícios de trabalhar nela, enfatizando a oferta 

de bolsas de estudos parciais, contribuições em cursos de inglês e teatro, promoção 

do evento Dia dos Filhos, salas de descanso, atividades voltadas para a saúde e bem-

estar e as premiações já recebidas. 

A primeira etapa, de fato, do processo seletivo, consiste em um Teste de 

Raciocínio Lógico elaborado pelo Vice-Presidente cofundador da empresa, graduado 

em Estatística, e é requisito para todos os cargos da Confidence, independentemente 

da formação profissional do candidato ou nível hierárquico que a vaga concorrida está 

alocada. 

Com duração de 1 (uma) hora, o teste tem caráter eliminatório e é corrigido 

pela própria funcionária encarregada pelo processo assim que o tempo se esgota. Na 

sequência, esta mesma funcionária convida os candidatos reprovados a se retirarem 

e os acompanha até a saída da empresa. Dos 13 (treze) candidatos do processo 
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seletivo para Operador acompanhado pela pesquisadora, 6 (seis) foram eliminados 

nesta etapa. 

Os aprovados no Teste de Raciocínio Lógico passam para a etapa das 

Dinâmicas, que é dividida em dois momentos, sendo o primeiro referente a uma 

dinâmica individual e o segundo a uma dinâmica grupal.  

A dinâmica individual consiste em um exercício de escuta telefônica, uma das 

principais atividades do cargo ao qual estão concorrendo, em que os candidatos 

deveriam ouvir três áudios de ligações e interpretá-los. Ao terminar, a funcionária 

recolhe as respostas dos candidatos para posterior correção.  

Por sua vez, na dinâmica grupal, com a mediação da funcionária, os candidatos 

se apresentaram uns aos outros, foram questionados onde moravam e por que se 

interessaram pela vaga. As justificativas expressadas foram em torno do que ouviram 

falar da empresa como, por exemplo, o quanto é bom trabalhar na Confidence, é uma 

empresa humana e que aceita a diversidade, não discriminando gênero, nem estilo 

visual. Em uma segunda fase da dinâmica grupal, os candidatos precisavam elaborar 

um quebra-cabeça representando a empresa e depois apresentá-lo. Neste momento, 

a funcionária fez anotações sobre o comportamento e características de cada 

candidato e, ao final, perguntou o que eles imaginavam da cultura da empresa 

considerando o que viram e vivenciaram até o momento. A etapa termina com a 

informação de que se fossem aprovados, receberiam um telefonema, e, se 

reprovados, receberiam o e-mail comunicando a decisão da empresa. 

Após análise da dinâmica individual e grupal, funcionários da Gestão de 

Pessoas entram em contato com os candidatos aprovados para darem continuidade 

ao processo realizando a terceira e última etapa: a Entrevista Psicológica. 

Foram acompanhadas pela pesquisadora 3 (três) Entrevistas Psicológicas, 

todas com candidatos não selecionados para trabalhar na empresa, divididas em duas 

fases que avaliam comportamento do profissional, atentando-se às suas expressões, 

reações e contradições nas respostas das perguntas realizadas. A primeira é a 

Análise de Estabilidade Familiar, Emocional e Profissional, na qual a psicóloga fez 

questões que versaram sobre as relações familiares, afetivas e como foram as 

experiências em empregos anteriores. Sendo avaliado positivamente, o candidato 

passava para a segunda fase. Por seu turno, a segunda fase faz uma Análise de 

Competências com perguntas abertas sobre trabalho em equipe, flexibilidade e 

autocontrole.  
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No que diz respeito à socialização de novos funcionários, destaca-se o “Ciclo 

Conhecendo a Confidence”, que é composto por 5 (cinco) etapas, totalizando 84 

(oitenta e quatro) horas distribuídas em 12 (doze) semanas, onde o novo funcionário 

precisa agendar e participar de uma série de atividades para conhecer a empresa, 

suas práticas e atividades, seu jeito de ser e principais processos, e, ao final, elaborar 

uma apresentação sobre o que concluiu e apresentá-la para a sua equipe. 

A empresa disponibiliza ao novo funcionário um manual com a descrição das 

etapas e das atividades específicas do processo de aprendizado sobre o 

funcionamento da empresa, bem como orientações de como e quando realizá-las. No 

final deste manual há um glossário para esclarecer alguns termos utilizados pela 

empresa no seu dia a dia. 

O Ciclo inicia com o que a empresa chama de “Acolhimento”, que tem como 

objetivo situar os novos funcionários no contexto da empresa, recebendo-os no 

ambiente de trabalho, apresentando-lhes os benefícios oferecidos e, principalmente, 

inserindo-os no universo simbólico da sua cultura. 

O encontro de acolhida dura o dia todo e inicia com o próprio CEO entregando 

o crachá de cada funcionário recém-admitido chamando-o pelo nome e perguntando-

lhe o que mais gosta de fazer. É um momento descontraído e totalmente informal, que 

emite para o novo funcionário uma mensagem de reconhecimento da importância da 

sua chegada e inicia um processo de aproximação e identificação entre ele e a 

empresa, primeiro passo para o alinhamento cultural. O funcionário começa a afiliar-

se aos princípios e crenças organizacionais e a ser inebriado por sentimentos de 

pertencimento e de ligação, cenário valoroso para a composição da cultura de 

devoção. 

A programação do primeiro encontro do “Acolhimento” continua com a 

apresentação geral da empresa e de sua estrutura, definições das questões legais 

referentes à admissão do funcionário (verificação de dados admissionais, assinatura 

do contrato de trabalho e de autorização do uso de imagem), demonstração de 

ginástica laboral, apresentação das políticas de Segurança da Informação e, também, 

de Saúde e Segurança do Trabalho.  

Em todos estes momentos, os funcionários responsáveis pela condução 

utilizaram o discurso do “nós”, expressando sentimento de propriedade e de fazerem 

parte de uma coletividade unida pelos mesmos valores e objetivos; reverenciaram 
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lendas, heróis e destacaram a moral, a ética e a honestidade da empresa. É o primeiro 

culto que o funcionário participa na empresa. 

As demais etapas do “Ciclo Conhecendo a Confidence”, compreendem desde 

conversas com o gestor imediato e o executivo principal da área em que o funcionário 

vai trabalhar, treinamento de Operação, visita a um cliente, conhecer o setor de 

Auditoria, participar de Rodas de Conversas nas áreas chaves da empresa, até 

assistir a vídeos da Confidence e elaborar um registro do que sentiu. Todas estas 

etapas são obrigatórias para todos os cargos da empresa 

Em resumo, destaca-se no contexto cultural da empresa em estudo o cenário 

organizacional, o cotidiano de trabalho e as práticas planejadas para operacionalizar 

a cultura de devoção. 

O layout em conceito aberto, integrando funcionários e setores e facilitando a 

comunicação, com espaços despojados para relaxar, decoração colorida e ornada 

com quadros, plantas, prêmios e fotos pessoais, a ausência de um código de 

vestimenta e a possibilidade de levar um animal de estimação para o ambiente de 

trabalho representam os artefatos que compõem o ambiente visível da cultura de 

devoção da Confidence. Somando-se a esta realidade ostensiva, a empresa utiliza 

linguagem e terminologias próprias para definir práticas e processos organizacionais 

– diz ter o seu “jeito UAU! de ser” – fortalecendo suas estruturas de referência como 

inigualáveis, estimula o respeito e a convivência com a diversidade de opções sexuais, 

políticas e/ou religiosas e, não inadvertidamente, tem o CEO como vicário da figura 

do patriarca da família. 

Esta é a caracterização do cenário da cultura de devoção na Confidence e do 

seu cotidiano de trabalho. Um ambiente acolhedor, com aspecto visual agradável e 

que proporciona conforto, que estimula a proximidade, o envolvimento pessoal, o 

estabelecimento de vínculos e a identificação, que permite a cada um a expressão de 

sua própria identidade e faz com que seus membros se sintam parte de algo especial, 

tornando o espaço da empresa uma mistura de dever e prazer. A empresa cria para 

o funcionário um lar fora do seu domicílio. 

As práticas que instrumentalizam a cultura de devoção vão desde atividades 

corriqueiras, ações de comunicação interna e endomarketing, bem como programas 

de engajamento até as políticas e processos centrais da área de gestão de pessoas 

– recrutamento, seleção, socialização, treinamento, desenvolvimento –, todas 

imbuídas de significação. 
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Habitualmente, a empresa realiza eventos de integração, organiza momentos 

de lazer e atividades sociais entre os colegas de trabalho e coordena ações voltadas 

para o bem-estar, saúde, arte e educação dos funcionários. Com a intenção de criar 

uma rede social interna cada vez mais coesa e íntima, tem instituído grupos de apoio 

e de diálogos sobre questões pessoais, eventos para levar a família para dentro do 

trabalho, bem como programas de indicação de pessoas para trabalharem na 

empresa. 

Em matéria de políticas e processos de gestão de pessoas, a empresa realiza 

um processo seletivo rígido já voltado para o alinhamento cultural, possui uma extensa 

e intensa programação de adaptação para novos funcionários, assim como programas 

de treinamento, de criação própria, realizados dentro da empresa e direcionados para 

o core do negócio. Além disso, oferece e/ou facilita a realização de cursos de 

aperfeiçoamento voltados para o desenvolvimento do profissional.  

Ademais, a Confidence empreende eventos, rituais e celebrações que, além de 

fortalecerem os significados incógnitos nas práticas ora citadas, sejam elas ordinárias 

ou complexas, são espaços de instituição de seus dogmas, disseminação dos seus 

valores e filosofias, e, sobretudo, de doutrinação cultural. Como substrato, a empresa 

disponibiliza aos funcionários documentos de apresentação como, por exemplo, o livro 

nominado “A Confidence tem um segredo” e o “Material Explicativo da UAU!” com 

definições sobre as suas diretrizes, valores e, especialmente, acerca da sua cultura, 

assim como o “Guia do Ciclo Conhecendo a Confidence” com orientações sobre a 

socialização dos novos funcionários. 

Diante do exposto, ainda que seja um primeiro momento analítico baseado nas 

vivências da pesquisadora em campo e considerando somente a descrição do 

contexto cultural da empresa estudada, não se pode renegar a Conjectura Pré-

Analítica que emerge acerca do papel do contexto cultural no processo de 

manutenção da cultura de devoção.  

No entanto, antes de explicitar a Conjectura Pré-Analítica e de proceder à 

análise discursiva fundamentada na Análise Sociológica do Discurso (ASD), faz-se 

necessário apresentar o mapa de posicionamento social e o perfil dos sujeitos da 

pesquisa para que os olhares da pesquisadora para o campo e, consequentemente, 

para a cultura de devoção da Confidence, sejam paulatinamente apurados a partir dos 

seus discursos. 
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O mapa de posicionamento social dos sujeitos da pesquisa (Figura 8) está 

estruturado em 2 (dois) eixos: vertical e horizontal. O eixo vertical representa a 

proximidade da hierarquia, classificada em alta, média ou baixa, de acordo com o nível 

do cargo ocupado pelo funcionário (da Presidência/Vice-Presidência a Operação). Por 

sua vez, o eixo horizontal demonstra o nível de experiência do sujeito no mercado de 

trabalho, categorizada como alta, média ou baixa e diferenciada por gradações de 

cores (da mais escura para a mais clara), de acordo, principalmente, com o número 

de empresas que o funcionário trabalhou anteriormente, com o tempo em que nelas 

permaneceu e a natureza do trabalho desempenhado.  

Com o cruzamento dos eixos, formam-se quatro quadrantes onde estão 

distribuídos os sujeitos da pesquisa, representados por blocos. Logo, cada bloco 

representa 1 (um) sujeito, identificado em relação ao nível organizacional a que 

pertence (G – “gestão”; OP – “operação”), seu sexo e idade.  
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Figura 8 – Mapa de posicionamento social dos sujeitos da pesquisa 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 
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A distribuição dos sujeitos da pesquisa no mapa de posicionamento em relação 

à proximidade da hierarquia (eixo vertical) e à experiência no mercado de trabalho 

(eixo horizontal) fez com que se formassem 6 (seis) grupos sociais (demarcados em 

vermelho) de entrevistados. São eles: 

• Grupo A - Gestores Pouco Experientes: 4 gestores, homens, de 24 a 38 anos, com 

graduação completa (G_4; G_9) ou em andamento (G_10) e mestrado (G_8), que 

tiveram na Confidence a sua primeira experiência profissional efetiva (G_4; G_9) ou 

possuem somente 1 (uma) experiência anterior, um deles por um curto período e ainda 

muito jovem (G_10) e outro em uma instituição bancária que, conhecidamente, possui 

uma realidade cotidiana e, principalmente, de natureza laboral totalmente distinta do 

ambiente despojado da Confidence (G_8). São gestores com pouca experiência no 

mercado de trabalho e atuando em cargos de alta proximidade da hierarquia da 

empresa (Vice-Presidência, Gerência e Coordenação).  

 

• Grupo B – Gestores Especialistas: 4 gestores na faixa dos 40 anos, 3 homens (G_1; 

G_2; G_6) e 1 (uma) mulher (G_7), todos com graduação, MBA e especialização 

(G_1; G_6; G_7) ou doutorado (G_2) na área de atuação na empresa. Estes gestores 

possuem no mínimo 2 (duas) experiências anteriores no mercado de trabalho com 

longo tempo de duração e são caracterizados como especialistas, por se tratarem de 

profissionais com formação na área/cargo que ocupam na Confidence, o que lhes 

confere expertise para/na atividade que desempenham atualmente.  

 

• Grupo C – Gestores Generalistas Experientes: 2 (dois) gestores, homens, de 63 

(G_3) e 35 anos (G_5), ambos graduados e pós-graduados com alta experiência no 

mercado de trabalho, tendo atuado em empresas de diferentes áreas e setores, 

inclusive o mesmo da Confidence, em diferentes cargos e, consequentemente, 

diferentes níveis organizacionais. 

 

• Grupo D – Operação Sênior Pouco Experiente: especialistas (OP_1; OP_2; OP_4), 

mulheres, na faixa dos 30 anos, com graduação e pós-graduação. Analistas sêniores, 

3 homens (OP_6; OP_8; OP_11) e 1 (uma) mulher (OP_7), com faixa etária entre 22 

e 29 anos, graduados (OP_6; OP_7; OP_8) ou em processo de graduação (OP_11). 

Todos eles, especialistas e analistas sêniores, tiveram a Confidence como primeiro 
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(OP_1; OP_2; OP_6) ou segundo emprego (OP_4; OP_7; OP_8; OP_11). Os que 

vivem na Confidence sua segunda experiência no mercado de trabalho tiveram 

empregos anteriores com curta duração (OP_11) ou em setores com ambiente e 

objetivos de trabalho bem diferentes da empresa em estudo (OP_7 – instituição 

bancária; OP_8 – loja de departamento).  

 

• Grupo E – Operação Pouco Experiente: 8 funcionários de cargos de assistência 

(OP_5), análise (OP_13; OP_14; OP_15; OP_16; OP_17; OP_18) e operação 

(OP_20), 4 mulheres e 4 homens, com idades entre 19 e 32 anos e que têm na 

Confidence o seu primeiro emprego efetivo (OP_5; OP_14; OP_20) ou possuem 

experiência em 1 (um) emprego anterior (OP_13; OP_15; OP_16; OP_17; OP_18). 4 

deles são graduados (OP_13; OP_14; OP_15; OP_18), 2 (dois) são graduandos 

(OP_5; OP_20) e 2 (dois) possuem Ensino Médio completo (OP_16; OP_17). 

 

• Grupo F – Operação Média: 4 funcionários, sendo 2 (dois) especialistas homens, 

(OP_3; OP_9) com graduação e pós-graduação; e 2 (duas) mulheres analistas 

sêniores, uma graduanda (OP_10) e outra com Ensino Médio completo (OP_12). 

Estes funcionários já trabalharam, em média, em 3 empregos diferentes, alguns nas 

áreas específicas em que atuam na Confidence, outros exercendo diferentes 

atividades em setores diversos.  

De modo geral, percebe-se que os grupos de sujeitos formados no mapa de 

posicionamento social possuem, em sua maioria, baixa (Grupos A, D e E) ou média 

(Grupos B e F) experiência no mercado de trabalho, sendo que somente 2 (dois) dos 

entrevistados (G_3 e G_5), por terem começado a trabalhar muito jovens, possuem 

nível elevado de experiência (Grupo C). 

Analisando separadamente os níveis organizacionais “gestão” e “operação”, 

podem-se perceber as suas principais características enquanto grupos de sujeitos. O 

nível organizacional da “gestão” é composto por apenas 1 (uma) mulher, tem faixa 

etária entre 24 e 63 anos, de 4 a 7 anos de trabalho na empresa em estudo, com 1 

(um) graduando e todos os demais graduados especificamente na sua área de 

atuação na Confidence. Já o nível organizacional “operação” é formado por 9 

mulheres e 11 homens, com idades entre 19 e 39 anos, sendo 3 com Ensino Médio, 

4 graduandos, 9 graduados e 4 pós-graduados nas mais diversas áreas da ciência. 
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Embora estes 30 (trinta) funcionários se configurem como uma amostra, as 

vivências da pesquisadora no campo confirmam que este é um perfil que se estende 

ao restante da empresa: número reduzido de mulheres em cargos de “gestão”, faixa 

etária diversificada, mas com predominância de jovens na Operação que começaram 

cedo a trabalhar na Confidence e nela têm sua única experiência de trabalho. 

No Apêndice E, apresenta-se o perfil descritivo completo dos funcionários 

entrevistados, sujeitos da pesquisa, especificando características relacionadas ao 

nível organizacional a que pertencem (“gestão” ou “operação”), cargo que ocupam, 

setor em que estão lotados e, portanto, exercem suas atividades, sexo, idade, 

experiência no mercado de trabalho, escolaridade e tempo que trabalham na empresa 

estudada. 

Apresentado o mapa de posicionamento social e indicado o perfil dos sujeitos 

da pesquisa, passa-se a desenvolver, especificamente, as etapas do processo 

metodológico-técnico da Análise Sociológica do Discurso (ASD). Sendo assim, após 

a realização dos Trabalhos Práticos Iniciais, primeira etapa do plano prático composta 

por 4 (quatro) procedimentos principais – a) preparação da análise dos textos; b) 

preparação do trabalho de leitura; c) decomposição e a abordagem integral do texto; 

d) anotações no texto – passa-se aos Procedimentos de Interpretação da ASD, 

calcados em dois processos principais, a elaboração de conjecturas pré-analíticas e 

a análise dos estilos discursivos. 

Para tanto, retoma-se a Conjectura Pré-Analítica oriunda da descrição do 

contexto cultural da empresa em estudo, realizada a partir das vivências da 

pesquisadora no campo. 

O que sobrelevou-se com as descrições e relatos realizados neste tópico foi 

um contexto cultural extremamente planejado, caracterizado por um ambiente visível 

e por um cotidiano que mescla trabalho e lazer, calcado em uma profusão de 

propostas relacionadas à qualidade de vida no trabalho, características de trabalho 

participativo, estímulo ao envolvimento pessoal, estratégias de internalização dos 

valores organizacionais, alinhamento e doutrinação cultural e, especialmente, de 

transformação da empresa em objeto de adoração dos funcionários; um sistema de 

engajamento, próprio de uma cultura de devoção. 

Desta forma, destaca-se como hipótese explicativa inicial o papel do contexto 

cultural no processo de manutenção da cultura de devoção. A representação gráfica 

a seguir (Figura 9) apresenta esta Conjectura Pré-Analítica. 
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Figura 9 – Conjectura pré-analítica - o papel do contexto cultural no processo de 
manutenção da cultura de devoção 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 

 

A Conjectura Pré-Analítica estabelecida consiste no entendimento do contexto 

cultural, caracterizado por um plano concreto e um plano subjetivo, como uma 

infraestrutura de manutenção da cultura de devoção. Os simbolismos que permeiam 

o contexto cultural são disseminados constantemente tanto no cenário, nas práticas e 

estratégias organizacionais (plano concreto), quanto nas significações trabalhadas 

pela empresa (plano subjetivo) e, desta forma, asseguram objetiva e subjetivamente 

a subsistência da cultura de devoção. 

Analisando os estilos discursivos dos sujeitos da pesquisa, etapa dos 

Procedimentos de Interpretação de ASD, percebe-se que as visões, as vivências e os 

simbolismos absorvidos do contexto cultural são condicionados pelo nível hierárquico 

e setor em que o funcionário atua. Ou seja, o posicionamento social do funcionário na 

empresa, direciona suas percepções, experiências e interpretações da cultura.  

Os Quadros 9 e 10 demonstram, como sugere Conde (2009), os estilos 

narrativos e as formas mais expressivas de construção dos discursos dos 

entrevistados pertencentes aos níveis organizacionais da “gestão” e da “operação”, 

respectivamente, acerca do contexto cultural. 
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Quadro 9 – Estilos discursivos da “gestão” - contexto cultural 

Nível Organizacional Entrevistado Fração discursiva 

Gestão 

G_1 
Presidência 

“Então, a nossa cultura, nesse sentido, ela é muita estratégica, então as pessoas estarem lá entre elas, olho no olho, 
conversando e elas podendo se abrir, a gente gera um círculo que é muito importante, né [...].” 
 “Só que daí, é aí que tá o desafio e a beleza desse modelo, você tem que ter o equilíbrio né, eu vou ajudar tal, mas tem um 
limite também, a gente tem uma empresa tem que dar resultado a gente quer o nosso [...]”. 

G_2 
Vice-Presidência 

“[...] pra você não muda nada cê ir embora quarta-feira quatro horas da tarde e se todo mundo for embora quarta-feira quatro 
horas da tarde, não vai ter ninguém aqui ((sim)) e vai estar um caos, mas pra ele você deixar quarta-feira você pode pedir pra 
ele trabalhar sábado o dia inteiro ou ele vai trabalhar espontaneamente por poder trabalhar numa empresa que sábado ele 
vá embora ou que no dia do mundial de clubes que o Corinthians tá, ele nem vem trabalhar, vai curtir o Corinthians”.  

G_3 
Vice-Presidência 

“Então, você ter um ótimo ambiente de trabalho diminui o número de pessoas que sai da empresa, você economiza com 
treinamento, você cria um ambiente, as pessoas vão vir com mais prazer na empresa, vão trabalhar melhor, então você tem 
um resultado, certo?”  

G_4 
Vice-Presidência 

“[...] eu quero que os meus funcionários pensem na empresa o tempo todo, assim como eu os permito a pensar na vida 
pessoal quando estão na empresa”. 

G_5 
Direção da 

Tecnologia da 
Informação (TI) 

“[...] eu há quase dois anos e meio atrás eu tava bem sedentário e tava com 20 quilos a mais do que eu tenho hoje e aí através 
do incentivo da UAU Fit, da corrida, eu me descobri como gostando da corrida e isso se tornou um hobby pra mim [...]. Então 
é um ambiente que a gente consegue misturar o pessoal com o profissional tranquilamente e uma coisa que é natural né, não 
é uma coisa, ah, agora eu vou fazer o pessoal”. 

G_6 
Direção do 

Operacional (OP) 

“[...] então quando a gente fala, pessoal nós temos uma flexibilidade muito grande, a gente pode trocar nossas folgas, a gente 
pode fazer o horário diferente, a gente acredita verdadeiramente nisso, mas agora é a Black Friday, é o nosso momento mais 
importante do ano, a gente precisa de todo mundo aqui, ajuda a gente, é sério, aí vem todo mundo”. 

G_7 
Gerência da 
Gestão de 

Pessoas (GP) 

“[...] a gente acaba perdendo mais pessoas às vezes por conta dessa não adaptação na cultura ou se perder. Nossa! Aqui é 
tão legal, mas esquece que somos uma empresa que precisamos né, na verdade é uma troca, um ganha-ganha né, a empresa 
ganha, porque ela opta por te desenvolver e porque entende que você é importante, entende que tem a pessoa dentro do 
profissional, mas você também ganha, porque trabalha e traz resultado para a empresa [...]”. 

G_8 
Gerência da 
Inteligência 

Estatística (IE) 

“[...] as pessoas gostam, porque é uma empresa divertida, acho que toma cerveja aqui dentro, a gente se veste do jeito que 
a gente quer, existe uma energia boa aqui, eu sinto isso, acho que as relações entre os pares, superiores na sua grande 
maioria são relações saudáveis, então existe a cobrança, mas existe a compreensão [...]”.  

G_9 
Gerência do 

Operacional (OP) 

“Eu acho que tem, além do foco no resultado é ser uma pessoa transformadora, no seu contexto, obviamente, não ficar só na 
inércia, não ficar só, conseguir sair do quadrado e ver, “pow”, o que que eu posso fazer, outras coisas que são muito 
recompensadas, tá mudando um pouco, mas muito ownership, então pensar como empresa e não como área, não só como 
você, o que é melhor pra empresa, o que tem que fazer”. 

G_10 
Coordenação do 
Operacional (OP) 

“[...] uma das coisas que eu aprendi na Confidence34 que quando você trata as pessoas, você olha pra elas, você conversa, 
você entende o contexto dela e você faz alguns acordos e fala pra ela conversar mais com você, você acaba mudando de 
patamar totalmente o nível de produtividade e até mesmo desenvolvimento das pessoas”. 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 

                                                 
34 Todas as citações do nome real da empresa estudada foram substituídas pelo nome fictício atribuído pela pesquisadora – Confidence. 
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Quadro 10 – Estilos discursivos da “operação” - contexto cultural 

(continua) 
Nível Organizacional Entrevistado Fração Discursiva 

Operação 

OP_1 
Gestão de 

Pessoas (GP) 

“Eu acho que o orgulho por trabalhar aqui é porque a nossa missão de combater fraudes já é por si uma coisa bem 
positiva pra sociedade, “pow”, eu combato fraudes, é como você lutar contra o mal”. 
“[...] eu não sei se pessoas obrigadas na sua empresa, vão fazer sua empresa prosperar. Eu acho que só pessoas 
realmente motivadas fazem uma empresa crescer”. 

OP_2 
Inteligência 

Estatística (IE) 

“Eu acho que o maior segredo mesmo da Confidence, o que eu mais sinto de mim assim, que eu tento agora passar 
para as pessoas, porque agora tô tentando fazer esse papel de trazer pessoa e fazer elas comprarem a, comprarem a 
briga assim, é o que a gente chama aqui de ownership,[...] é o fato de você se sentir dono mesmo. 
“[...] então quando vejo alguém que não tá trabalhando, que está matando trabalho assim dói em mim [...]”. 

OP_3 
Comercial 

“Aqui eu me sinto trabalhando pelo bem né, tu trabalha combatendo fraude, tu quer pegar quem faz mal, quem é 
bandido na coisa, então eu acho que isso também traz um sentimento de gratidão assim pra nós que é trabalhar para 
o bem”. 

OP_4 
Comercial 

“Então, acho que poder trazer cachorro, poder vir de bermuda, é pra que você de fato se sinta livre pra dar, eu acho 
que quando você tem a liberdade, você consegue também ter a liberdade da criatividade, dá o seu melhor, o próprio 
ownership, então acho que no campo das ideias e no campo da idealização eu acho que é isso. E no campo do tangível 
é o turnover baixo, é a retenção de talentos [...], enfim, é garantir a qualidade também das nossas entregas pros nossos 
clientes, então acho que tem os dois lados aí.” 

OP_5 
Gestão de 

Pessoas (GP) 

“Eu tenho muito orgulho, muito orgulho de trabalhar na Confidence justamente por causa disso, por causa de poder ver 
que a Confidence é um diferencial não só na vida do colaborador, mas na função que ela desempenha que a gente 
tem os melhores indicadores do mercado. Então, é tanto muito orgulhoso falar a minha empresa tem os melhores 
indicadores do mercado e isso só é realizado porque a gente tem os colaboradores felizes, a gente tem pessoas felizes 
que desempenham qualidade no serviço que faz e aí o orgulho vem disso”. 

OP_6 
Inteligência 

Estatística (IE) 

“Eu não me, por exemplo, eu não me imagino mudando de empresa e se eu me imaginasse mudando de empresa eu 
acho que meu principal ponto seria, “putz”, será que eu conseguiria criar essa relação que eu tenho hoje? Então, hoje 
quando eu acordo pra vir trabalhar eu sei que eu vou encontrar no meu trabalho pessoas que são meus amigos e aí 
fica mais legal assim, o peso de vir trabalhar fica menor, porque às vezes cê tá trabalhando, de fato, você tá produzindo, 
só que ao mesmo tempo você para e, não, eu vou ali conversar e a pessoa, e a relação de amizade influencia muito, 
é diferente você trabalhar com as pessoas que são os seus colegas de trabalho e que depois você não tem muito 
contato e quando você tá trabalhando com pessoas que você considera seus amigos”. 

OP_7 
Inteligência 

Estatística (IE) 

“A cultura é muito diferente né, não é esperar alguém me mandar pra fazer alguma coisa eu tenho que bolar e tem um 
sentimento de dono pra conseguir fazer com que as coisas aconteçam”. “O que me motiva é a realização do meu 
trabalho, é ver que o que eu fiz deu certo, então, antes o que me motivava era o parabéns do meu chefe, era o meu 
gestor falar, ok o seu relatório ficou bom, cê falou bem na reunião, eu trabalhava pra isso e quando eu vim pra cá eu 
tive um pouco desse choque, porque não era isso que se esperava de mim, esperava que de fato eu fosse dona do 
meu trabalho né, e eu vejo outra realidade”. 



137 

Quadro 10 – Estilos discursivos da “operação” - contexto cultural 

(continuação) 
Nível Organizacional Entrevistado Fração Discursiva 

 
OP_8 

Inteligência 
Estatística (IE) 

“É, ver a empresa como se fosse a sua empresa, sabe? Cuida dela como se fosse um dono e ao mesmo tempo você 
também tem que saber que aqui é um ambiente de muita diversidade se você conversar com as outras pessoas da 
Operação, então, você vê que tem homossexuais, tem pessoas idosas, tem pessoas que são novas, então, você tem 
que saber de fato lidar com essa diversidade, mas o principal é você ser o dono, vestir a camisa da empresa, levar 
essa como você fosse o dono da empresa”. 

OP_9 
Tecnologia da 
Informação (TI) 

“Olha, eu acho que a cultura é a maior arma da Confidence pra fazer com que o funcionário fique engajado na causa 
de, vamos melhorar a empresa e bater metas”. 

OP_10 
Operacional (OP) 

“Se fosse outra empresa, sai correndo, fica no trânsito e não tem problema, mas aqui se você circular as pessoas ficam 
aqui, as pessoas gostam de ficar aqui e nem sempre tão trabalhando né, nas férias mesmo, as pessoas vêm pra 
encontrar as outras pessoas, né. E fora que você faz uma amizade muito grande aqui, eu tenho amigos que faz parte 
da minha família, que dorme na minha casa, que não é um colega de trabalho né, são os meus amigos mesmo e a 
Confidence que proporcionou isso, eu acho que por isso que ela é uma empresa tão amada, pelo respeito, pela, por 
acolher. Eu acho que você percebeu o público GLS, GLBT tem muito então, essas pessoas precisam serem acolhidas 
mesmo, porque infelizmente o mundo é podre, né. Então, quando você vê algo alguma empresa fazendo o mínimo 
para mudar isso, não tem como não amar, né?  

OP_11 
Operacional (OP) 

“Acho que só pela cultura né, pelo ambiente da empresa já é um estímulo, o ambiente físico, “pow” a gente tem uma 
área lá embaixo toda trabalhada para o lazer né, para o descanso da pessoa, temos a sala das descompressões, são 
coisas, espaços físicos...” 
“[...] eu sinto prazer de estar aqui não tem outra definição e eu acredito muito que isso daqui vai virar muito mais do 
que é hoje, só espero que não perca a cultura, né, esse laço de família que nós temos aqui dentro”. 

OP_12 
Operacional (OP) 

“Quando eu entrei na Confidence que eu conheci a cultura, que eu vi a forma de trabalhar, e vi o que a gente faz, eu 
me apaixonei, isso é muito bom, você trabalhar, eu moro em Poá, uma cidadezinha que tem aqui em São Paulo, é 
longe eu demoro cerca de 2, 2 horas e meia da minha casa. São Paulo é muito grande né, é muito grande, vive com 
trânsito, vive com metrô parando, então demora bastante e daí o pessoal: nossa, o que que te motiva ficar duas horas, 
gasta 4 ou 5 horas por dia de condução ida e volta? Mas é muito bom, aqui é uma família, o tempo passa e eu não 
vejo”. 

OP_13 
Tecnologia da 
Informação (TI) 

“Então, hoje a gente trabalha com a equipe de doze pessoas, vamos, acho que vamos pra quinze daqui a pouco, então 
eu me vejo um pouco responsável por essas pessoas também, embora eu não tenha um cargo de gestão. Cuidar pra 
que essas pessoas deem o seu melhor ajudando no que eu conseguir, é, eu acho que é importante pra que elas 
consigam produzir mais rápido e se adequem mais rápido ao que a empresa necessita né, então, eu acho que não é 
só, não tô falando só de mim, mas acho que as pessoas que estão a mais tempo tem esse, essa experiência e essa 
contribuição, servir de multiplicador do que a Confidence espera, do que a Confidence é, da cultura que ela carrega 
desde o começo.” 
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Quadro 10 – Estilos discursivos da “operação” - contexto cultural 

(continuação) 
Nível Organizacional Entrevistado Fração Discursiva 

 

OP_14 
Tecnologia da 
Informação (TI) 

“Eu acho que a maior parte é essa questão da liberdade e do sentimento de família, porque não é um lugar que você 
acorda bravo, ah, hoje tenho que sair assim pra trabalhar, não, você vem aqui e tipo, cê tem um clima muito tranquilo, 
muito tranquilo mesmo. Então, você trabalha com prazer, você não fica contando os minutos pra chegar a hora de ir 
embora, então, todo esse ambiente, as brincadeiras que a gente faz, os grupos de afinidades, aquelas coisas 
descontraídas, não é aquela coisa super, ah, o presidente é intocável a diretoria é intocável, então, eu acho que isso 
é um dos principais estimuladores é de vamo vir aqui trabalhar, vamo vestir a camisa, vamos fazer que é o que o 
CEO sempre fala do ownership, tipo, a empresa é sua também, então, se dê pra ela que você vai ter um retorno”. 

OP_15 
Tecnologia da 
Informação (TI) 

“Então, é ambiente de brincadeiras, tudo mais, eu acho que favorece bastante pra que você queira vir ao trabalho, 
outra coisa que favorece muito, as pessoas sabem muito bem o que tão fazendo aqui na Confidence”. 
“Essa questão também da “UAU”, o desenvolvimento, grupo de afinidade, eu acho que tudo isso mostra que a empresa 
não tá interessada só no seu trabalho, mas ela está interessada que você trabalhe feliz. Então, tudo isso junto eu acho 
que incentiva muito as pessoas trabalharem aqui na Confidence, se dedicarem [...]” 

OP_16 
Operacional (OP) 

“Acho que o objetivo da empresa é pra gente não ficar tão estressado, ficar ali todo dia só trabalhando, trabalhando, 
trabalhando, então eles tiram a gente uma hora pra descansar, conversar, trocar ideias, fazer amizade com pessoas 
de outros setores, porque no grupo de afinidade a gente pode participar tanto de um grupo que é, tem só pessoas da 
Operação como pessoas que é do Comercial, que é da Auditoria, Supervisor. Então, já é uma maneira de a gente se 
comunicar com outras pessoas”. 

OP_17 
Operacional (OP) 

“É uma empresa que vale a pena dar o seu melhor, não é aquela coisa, não é aquela empresa que você dá o sangue 
pela empresa e a única coisa que acontece é você ter um estresse acumulado, não tem benefício nenhum. Aqui não, 
aqui se você dá o seu melhor, você também recebe melhor da empresa”. 

OP_18 
Operacional (OP) 

“Eu falo que a Confidence ela é uma mãe, ela acolhe qualquer tipo de gente independente da idade, do sexo, enfim, 
qualquer pessoa”. 

OP_19 
Financeiro (FIN) 

“[...] a Confidence tem um trabalho, ela tem um papel na sociedade muito grande, sabe? Então, tipo, a gente tá evitando 
uma fraude para Maria e ela nem sabe disso, aí é muito legal esse processo todo que ela faz, é muito legal ninguém 
nunca ter feito no Brasil, eu acho, até onde sei ninguém nunca fez em um monte de lugar né, tanto que a gente tá lá 
em Miami”. 

OP_20 
Operacional (OP) 

“[...] A visão da Confidence é assim: eu tenho um funcionário e eu preciso que esse funcionário trabalhe, eu preciso 
que ele trabalhe bem e entregue resultados, só que se eu seguir o mercado, que é um mercado que escraviza os seus 
funcionários, eu vou ter uma baixa produtividade e mesmo assim eu vou ter que pagar esse funcionário. Então, é 
compensatório que eu dê prêmios, dê bonificações pra esse funcionário, essa remuneração, pra que ele me entregue. 
Um funcionário feliz é um funcionário que trabalha bem, um funcionário que ele é entendido, ele tem menos problemas 
dentro da empresa, acho que é essa a visão deles. Eles sabem que o funcionário feliz eles vão produzir muito e vão 
dar muito dinheiro, ponto. E por isso eles são flexíveis, por isso eles são pessoas que pagam bem, por isso que eles 
estão do seu lado. Então, se você produz bem, eles vão te pagar bem e você vai dar um retorno de dinheiro muito 
grande”. 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 
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Os discursos dos 30 (trinta) entrevistados, “gestão” e “operação”, revelam uma 

interpretação do contexto cultural permeada por uma multiplicidade de simbolismos 

que são atrelados a tudo que vivenciam na empresa, desde o usufruto dos espaços 

físicos, o cotidiano, as práticas e políticas de gestão de pessoas, até a forma de se 

relacionar no ambiente de trabalho, são imbuídas de significações e subjetividades. 

Os principais simbolismos latentes nos discursos dos funcionários da 

Confidence foram a ideia de “troca”, de relação ganha-ganha entre a empresa e o 

funcionário, o sentimento de “propriedade”, de ser dono da empresa, por eles 

denominado ownership, o trabalho com “propósito” e valor social, e o estabelecimento 

de “vínculos” íntimos e fortes no ambiente organizacional, considerando a empresa 

como uma família, um lar. 

Ocorre que ao analisar o posicionamento discursivo – Quem é o sujeito social 

que fala? De que lugar social fala? – e as configurações narrativas – De que se fala? 

Como se organiza a fala? –, primeira e segunda etapa, respectivamente, da tríade de 

Procedimentos de Análise da ASD, verifica-se a existência de diferenças nos 

principais simbolismos expressos nos discursos dos funcionários, que são 

determinadas, principalmente, pelo seu posicionamento social na empresa. 

Assim, correlacionando o discurso concreto com o espaço social e, desta 

forma, desenvolvendo uma interpretação sociológica do discurso, verifica-se que as 

visões dos funcionários da Confidence acerca do contexto cultural posicionam-se 

entre dois polos, idealista e estratégico, e acabam definindo a configuração narrativa 

dos simbolismos produzidos nestes mesmos dois polos.  

Para tanto, demonstra-se na representação gráfica expressa na Figura 10 o 

posicionamento discursivo e as configurações narrativas acerca do contexto cultural. 

O eixo horizontal da representação gráfica corresponde à visão do contexto cultural, 

de idealista a estratégica, e o eixo vertical aos principais simbolismos expressos nos 

discursos, também variando entre idealista e estratégico.  

Os sujeitos da pesquisa, representados por blocos de cor cinza contendo a sua 

sigla de identificação e o setor em que trabalham, foram distribuídos entre os eixos da 

figura de acordo com a visão que possuem do contexto cultural e com os simbolismos 

predominantes em seu discurso. A cada simbolismo foi atribuída uma cor e caso o 

sujeito também tivesse o expressado em seu discurso – além daquele simbolismo 

predominante –, receberia contorno da mesma coloração em seu bloco 

representativo. Ou seja, o entrevistado está alocado horizontalmente conforme sua 



140 

visão do contexto cultural, verticalmente de acordo com o principal simbolismo 

expresso em seu discurso e identificado com a cor do simbolismo subsequente em 

ordem de preponderância. O sujeito marcado com contorno vermelho corresponde a 

um outlier, pois tem discurso diferente dos demais entrevistados pertencentes ao 

mesmo nível organizacional que o seu – “operação”. 

 

Figura 10 – Posicionamentos discursivos e configurações narrativas - contexto cultural 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 

 

Ao distribuir os sujeitos da pesquisa nos eixos da representação gráfica, 

verifica-se a formação de 3 (três) agrupamentos de posições discursivas e, 

consequentemente, de diferentes percepções expressas pelos sujeitos da pesquisa, 

caracterizadas pelo nível hierárquico do qual fazem parte e pela sua relação e/ou 

proximidade da parte central do negócio. Administração (1), Core (2) e Operacional 

(3) compõem grupos que qualificam a visão do contexto cultural, criam, interpretam e, 

ao mesmo tempo, disseminam simbolismos de acordo com os condicionamentos 

inerentes a seu posicionamento social. 

O primeiro grupo, denominado Administração, é composto por todos os 

entrevistados que fazem parte do nível organizacional da “gestão” (G_1 a G_10) e 1 
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(um) entrevistado pertencente ao nível da “operação” (OP_20), o único a relacionar o 

contexto cultural a intenções estratégicas da empresa no sentido de obter resultados 

com tudo que oferta ao seu funcionário.  

Ao analisar os espaços semânticos – Qual o significado do que se fala? O que 

está em jogo quando se fala? –, terceira etapa dos Procedimentos de Análise de ASD, 

verifica-se nos discursos destes entrevistados que o simbolismo da “troca” é 

predominante, ficando, portanto, em torno dele o eixo discursivo central acerca do 

contexto cultural da Confidence. 

Para o grupo da Administração, o contexto cultural da Confidence é estratégico 

no sentido de estabelecer um mecanismo de compensação entre trabalhador e 

empresa. No plano concreto, o bom ambiente de trabalho, no plano subjetivo, as 

referências de ordem moral e afetiva, oferecem ao funcionário uma estrutura de bem-

estar, desenvolvimento e identificação que estimula o entrelaçamento entre vida 

pessoal e profissional e retorna para a empresa como adoração, envolvimento e 

disponibilidade do funcionário às suas demandas. Em troca de bons profissionais, 

bons resultados, dedicação extrema e engajamento, a empresa, estrategicamente, 

oportuniza ao trabalhador aquilo que lhe faz bem, qualidade de vida no trabalho, e ele 

retribui com sua devoção. 

“Este ambiente acolhedor né, faz você relaxar pra trabalhar bem [...]” (G_6 – 

Diretor do Operacional); “[...] na verdade é uma troca, um ganha-ganha, né?!” (G_7 – 

Gerente da Gestão de Pessoas); “Existe a cobrança, mas existe a compreensão [...]” 

(G_8 – Gerente da Inteligência Estatística); “Então, tem essa liberdade, mas porque 

precisa entregar muito [...]” (G_9 – Gerente do Operacional). Estes são alguns 

exemplos das principais expressões verbais e simbólicas que organizam e configuram 

o campo de significações dos entrevistados deste grupo sobre o contexto cultural da 

Confidence. 

Além disso, os entrevistados deste grupo, Administração, destacam o potencial 

mercadológico da cultura, pois o cenário de devoção dos trabalhadores à empresa, 

ou seja, de cultura de devoção, cria uma imagem positiva da empresa no mercado 

externo e, desta forma, atua como uma ferramenta de atração e retenção de talentos. 

O Vice-Presidente de Gestão Corporativa e o Vice-Presidente Internacional, G_3 e 

G_4, respectivamente, falam a respeito deste entendimento: 
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G_3 – “Então, você ter um ótimo ambiente de trabalho diminui o número de 
pessoas que sai da empresa, você economiza com treinamento, você cria um 
ambiente, as pessoas vão vir com mais prazer na empresa, vão trabalhar 
melhor, então você tem um resultado, certo?”  
 
G_4 – “A gente vai pras universidades e se posiciona especialmente com o 
elemento da cultura organizacional. [...] então, você tinha um fluxo grande de 
pessoas querendo, por causa de razões que tinham a ver com a cultura, tinha 
a ver com essa marca que a gente foi criando né, com essa personagem de 
pessoa jurídica, digamos assim”. 

 

Com um entendimento estratégico, mas também com uma visão mais idealista 

do papel do contexto cultural, o discurso de G_10, Coordenador da área de Qualidade 

do setor Operacional da empresa em estudo, revela o estabelecimento de relações 

de intimidade e vínculos afetivos oportunizados pelos espaços, práticas e clima 

organizacional e oportunidades que considera serem ofertadas pela empresa.  

O entrevistado entrou na empresa com 19 anos, seu segundo emprego e, além 

de ter a namorada, a sogra e o cunhado também trabalhando na empresa, menciona 

a criação de fortes amizades e uma relação de muito envolvimento com a Confidence, 

não conseguindo imaginar-se fora dela. Inclusive, G_10 foi um dos funcionários que 

serviram de exemplo corporativo no Dia da Cultura descrevendo sua trajetória de 

sucesso dentro da empresa, declarando seus sentimentos de elitismo e privilégio e 

expondo sua gratidão por fazer parte “de algo especial”, nas palavras do próprio. Em 

suma, pode-se dizer que a devoção deste funcionário à empresa é inequívoca tanto 

em seu discurso na entrevista como nas suas manifestações públicas. 

 

G_10 - “Eu acho que hoje ela é uma das partes que, meio que um clichê, 
mas, mas meu porto seguro, por exemplo, eu chego aqui e fico muito feliz”.  
“[...] eu acho que ela é minha segunda casa, realmente, eu não consigo 
pensar se eu trabalhasse, se eu quero trabalhar fora daqui, na verdade, eu 
fico pensando daqui dez anos onde eu vou estar dentro da Confidence?  

 

Na qualidade de gestor, G_10 considera estratégico o papel do contexto 

cultural; no papel de trabalhador que, em troca de sua dedicação e comprometimento, 

obtém qualidade de vida e prosperidade no trabalho, personifica a empresa como um 

suporte e uma referência de vida. 

G_1, CEO da empresa, também expressa seu entendimento estratégico da 

cultura que, para ele, ao melhorar a pessoa, melhora também o profissional e, 

consequentemente, a empresa; considera uma relação de reciprocidade entre 

empresa e funcionário: “Vamos ter uma qualidade de vida, mas quando precisar, meu, 
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é 24 por 7 porque é guerra” (G_1). Por outro lado, o presidente também tem suas 

visões idealistas (por isso está alocado mais à esquerda da representação gráfica – 

Figura 10, p. 130, aproximando-se da visão idealista do contexto cultural), acreditando 

que a cultura da empresa pode não só proporcionar melhorias na vida particular dos 

funcionários, mas também tem um “propósito”, um papel social que ao ser 

disseminado no mercado pode vir a transformá-lo, conforme retrata na seguinte fala: 

 

G_1 - “O nosso trabalho ele é mais ainda gostoso, porque a gente tem uma 
missão de levar o bem, né, a gente trabalha pra prevenir a fraude e pra gerar 
confiança [...]”.  
“Então, eu não sou político, mas a nossa empresa tá fazendo um bem pra 
sociedade [...] de gerar muito valor pras pessoas dentro da empresa e com 
esses valores que a gente tem dentro da empresa a gente quer também 
transformar o mercado”. 

 

Ainda no grupo da Administração, G_2, Vice-Presidente de Inovação e 

Estratégia, além do simbolismo da “troca”, destaca o senso de “propriedade”, o 

ownership, tendo-o como um elemento fundamental para o envolvimento do 

funcionário com a empresa, pois as decisões e ações passam a ser pautadas pelo 

critério da autorresponsabilidade, levando-o a pensar como agiria se fosse o dono da 

empresa e, desta forma, incutindo no trabalhador a vontade de se engajar em prol do 

melhor resultado possível. “Ah, outra coisa essencial assim que eu acredito no 

ownership, apesar de você estar na sua área, na sua função, trata a empresa como 

se ela fosse sua. [...] pensa que você é o dono da empresa e qual decisão você tomaria 

como dono da empresa”; é o que diz o cofundador da empresa. 

Ao longo de todo o discurso de G_2, também ficou muito evidente a intenção 

de proporcionar aos funcionários a possibilidade de serem autênticos, não precisarem, 

em suas palavras, “usar uma máscara” ao entrar na empresa. Segundo o Vice-

Presidente, isso é muito prejudicial para o profissional e, também, para a empresa, 

que acaba não tendo o engajamento total do funcionário por inibir a expressão da sua 

individualidade, como comenta no seguinte excerto extraído de sua entrevista: 

“Depois como é que você quer que tenha devoção, vamos dizer, como é que você 

quer, se ela não pode nem ser ela mesma? A gente acredita na pessoa sendo ela 

mesma e tendo uma relação boa com o trabalho”. 

Por fim, o outlier deste grupo formado predominantemente por gestores (G_1 a 

G_10), OP_20 posicionou-se de maneira crítica quanto às intenções da empresa ao 

compor todo o cenário, cotidiano e práticas do contexto cultural, expressando em todo 
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o seu discurso o entendimento de que tudo que empresa proporciona tem como intuito 

o retorno em produtividade e resultados, como pode-se verificar em sua fala: “[...] eu 

consigo viver bem aqui dentro desde que eu entregue tudo que foi combinado”. Trata-

se de uma permuta entre o esforço no funcionário para atingir as metas 

organizacionais e o bem-estar no trabalho.  

De qualquer maneira, o entrevistado faz uma análise compensatória e até 

justificadora de sua realidade ao comparar com outras empresas que, inclusive, lhe 

ofereceriam o benefício de uma escala de trabalho menor, mas não uma qualidade de 

vida no trabalho que, para ele, é um fator de importância substancial: “é melhor 

trabalhar de segunda a domingo em um lugar que eu me sinto bem do que trabalhar 

de segunda a sexta, às vezes sendo escravizado”. 

De modo geral, ao realizar tanto uma análise externalista, considerando 

perspectivas e pontos de vistas, quanto internalista, focando no conteúdo e falas 

concretas, o que se revela nos discursos dos entrevistados do grupo denominado 

Administração são argumentos teleológicos que expressam como finalidade da 

composição do contexto cultural a expectativa de retribuição do funcionário com 

desenvolvimento e bons resultados, para si e, por conseguinte, para a empresa. 

O segundo e terceiro grupo, respectivamente Core e Operacional, fazem parte 

do nível da “operação” e diferem entre si no que diz respeito às suas principais visões 

sobre o papel do contexto cultural e, sobretudo, dos simbolismos absorvidos. 

O grupo denominado Core é composto por todos os sujeitos da pesquisa 

pertencentes aos setores da Inteligência Estatística (OP_2; OP_6; OP_7; OP_8) e 

Tecnologia da Informação - TI (OP_9; OP_13; OP_14; OP_15), os quais compõem o 

core business da empresa, criando e viabilizando o seu sistema de análise e gestão 

da fraude.  

Além disso, fazem parte deste grupo os entrevistados que trabalham no setor 

Comercial (OP_3; OP_4) e, portanto, possuem proximidade da alta gestão por 

representarem o elo entre a empresa e os clientes – participam até mesmo das 

Reuniões de Formação de Líderes por este motivo –; o setor de Gestão de Pessoas 

(OP_1 e OP_5), que é estratégico para a empresa em termos de promoção da cultura; 

e OP_19, funcionário do setor Financeiro que foi admitido aos 16 anos como Menor 

Aprendiz e desde lá galga posições na empresa. Ao todo, são 13 funcionários, dos 20 

entrevistados no nível da “operação”, sendo que, dadas as suas visões, OP_20 está 
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no grupo Administração, conforme já mencionado, e os outros 6 integram o grupo 

nominado Operacional (OP_10; OP_11; OP_12; OP_16; OP_17 e OP_18). 

Conforme demonstrado na Figura 10, ao representar as configurações 

narrativas, os principais simbolismos identificados nos discursos dos funcionários do 

Core foram o senso de “propriedade” e de “propósito” social no trabalho que 

desempenham, a prevenção a fraude. Além destes simbolismos centrais, alguns 

destacaram o “vínculo” de intimidade estabelecido com a empresa e, em menor 

expressividade, a “troca” entre empresa e trabalhadores no que diz respeito a bem-

estar no trabalho e empenho com os objetivos organizacionais. Por sua vez, os 

simbolismos citados de modo precípuo pelos sujeitos do grupo Operacional foram os 

“vínculos” que estabelecem com os colegas de trabalho, com a empresa e tudo o que 

ela representa em suas vidas, seguido do entendimento de um trabalho com 

“propósito” e valor social. 

A Figura 11 representa graficamente os espaços semânticos emblemáticos dos 

discursos dos dois grupos, Core e Operacional, quer dizer, apresenta as principais 

materialidades verbais e conteúdos que se desenvolveram nos discursos destes 

sujeitos. 
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Figura 11 – Espaços semânticos – Core e Operacional - contexto cultural 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 

 

Diversos caminhos narrativos e argumentativos foram se desenvolvendo ao 

longo dos discursos dos entrevistados que compuseram os grupos Core e 

Operacional, mas é fácil reconhecer que o fio condutor das falas de ambos foram os 

liames que se estabelecem entre a empresa e os funcionários e dos funcionários entre 

si. 

Ao desenvolverem um sentimento de dono – ownership –, o orgulho por 

estarem desempenhando um trabalho com propósito social – a prevenção a fraude – 

bem como a sensação de superioridade, os entrevistados do Core estabelecem com 
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a empresa um elo não só profissional, mas também pessoal, pois ela passa a ser sua 

fonte de realização individual e sua referência de valor moral.  

São simbolismos que conduzem os trabalhadores a um processo de 

identificação com a empresa, pois todos querem que a “sua empresa” seja a melhor 

no que faz, por isso, dedicam-se vigorosamente; querem fazer o bem para a 

sociedade e, em consequência, envolvem-se indubitavelmente; e almejam fazer parte 

de um grupo considerado como elite. Tudo isso potencializa e mantém o nível de 

comprometimento do trabalhador com os propósitos organizacionais e, por 

conseguinte, a devoção. 

Os relacionamentos semelhantes aos familiares, as amizades íntimas, a 

sensação de acolhimento, a gratidão pelos espaços de desenvolvimento, aprendizado 

e foco na vida pessoal foram os vínculos enfatizados pelo grupo Operacional. Aliás, o 

estabelecimento de vínculos foi o simbolismo majoritário em todo o nível 

organizacional da “operação”, que abarca os grupos do Core e Operacional. 

A criação de vínculos desperta no trabalhador sentimentos de pertencimento, 

confiança e uma dependência emocional da empresa, que passa a abrigar pessoas e 

sentimentos importantes para ele enquanto indivíduo e, desta forma, promove a 

empresa a objeto de adoração. 

Finalmente, também pode-se perceber nos discursos dos entrevistados do 

Core e do Operacional que todos estes simbolismos que são produzidos e 

disseminados – propriedade, propósito e vínculos – são utilizados como justificadores 

da realidade instaurada a partir da cultura de devoção, que, ao mesmo tempo, lhe 

proporciona todo este contexto interpretado como benéfico, mas que exige 

envolvimento e doação extrema, excelência e superioridade e, assim, conduz à 

autocobrança contínua, não separação do tempo de trabalho e de não trabalho e o 

domínio sobre os planos do trabalhador que sente-se incapaz de imaginar-se fora da 

empresa. 

O contexto cultural da Confidence, concomitantemente, produz e dissemina 

simbolismos diferentes em cada nível organizacional, cabíveis ao posicionamento 

social do funcionário na empresa, por exemplo, o sentimento de propriedade – 

ownership – não é um simbolismo que atinge os funcionários operadores. Isso é 

salutar para a manutenção da cultura de devoção, pois o que é relevante e significativo 

para uma realidade pode não ser para a outra, dado seu contexto de trabalho, 

circunstâncias de vida e relações com o trabalho. 
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Para validar a Conjectura Pré-Analítica acerca do papel do contexto cultural 

enquanto infraestrutura de manutenção da cultura de devoção, é necessário 

evidenciar a identificação dos líderes intermediários, especialmente, Supervisores, 

Coordenadores e Gerentes que tem um contato próximo e constante com seus 

subordinados, como principais vetores – pelo menos até o presente momento analítico 

– da propagação dos simbolismos da cultura de devoção. 

G_3, Vice-Presidente de Gestão Corporativa, considera que “os líderes têm que 

ser espelho da cultura”, devem servir de exemplo para tudo aquilo que a empresa 

espera dos demais funcionários, o que é corroborado pelo discurso de G_1, CEO da 

empresa, ao relatar a necessidade de alinhar os valores dos líderes com os da 

empresa para que eles sejam transmitidos de maneira adequada. 

Ademais, correlaciona-se estas análises com as observações realizadas pela 

pesquisadora no campo, sobretudo, com a Reunião de Formação de Líderes (descrita 

a partir da página 122), que teve como objetivo principal modular as suas visões, 

valores e posturas de acordo com o que a empresa intenta propagar, neste caso, a 

cultura de devoção. “A cultura interna é responsabilidade do líder” (Caderno de Notas, 

p. 65), foi o que disse uma funcionária do setor da Gestão Educacional na referida 

ocasião. 

OP_4, funcionária com cargo de especialista no setor Comercial, fala 

especificamente sobre o papel dos líderes: 

 

OP_4 - “Os líderes são responsáveis pela comunicação e pela condução de 
tudo que a gente ouve, de tudo que tem na reunião de líderes, pros liderados 
né. Acho que no caso, pra quem tem os liderados, pra que eles possam ser a 
ponte entre o que a empresa tem de cultura e os colaboradores que não são 
líderes, que são liderados. Então, tem o líder aqui, o líder ele vai ser o 
multiplicador dessa mensagem e, no nosso caso, os especialistas, porque 
quem tem nível hoje de especialista na Confidence participa da reunião de 
líderes, exatamente pra que a gente possa ter como, nós somos pontos 
estratégicos, eu por exemplo, ao lidar com cliente, eu e os meus pares ao 
lidarmos com clientes, pra que a gente possa também passar essa cultura pro 
mercado, também passar essa cultura no desenho e na condução dos projetos. 
Então, acho que o objetivo é multiplicar a mensagem, pra que ela chegue a 
todo mundo”. 

 

Estes líderes intermediários – que não são os sócios da empresa, nem 

Diretores – são referenciados reiteradamente nos discursos dos sujeitos da pesquisa 

do nível da “operação” como propagadores da cultura da empresa. São eles que 

fazem as Rodas de Conversa, as Comemorações e Eventos Internos das áreas, 
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muitos são os “converseiros” da “UAU! Conversa”; eles é que dão o tom do ambiente 

proximal, a área onde cada funcionário trabalha e, portanto, convive e interage a maior 

parte do tempo.  

Os líderes intermediários são ferramentas importantes na manutenção da 

cultura de devoção, pois de nada adiantaria a gestão idealizar valores e uma filosofia 

se não houvesse os vetores para disseminá-la. Eles representam a interseção entre 

os polos naturalmente existentes nas organizações; empresa e funcionários, gestores 

e trabalhadores. 

Ao cotejar as vivências da pesquisadora no campo com os discursos dos 

sujeitos da pesquisa, ajusta-se e valida-se a Conjectura Pré-Analítica acerca do papel 

do contexto cultural como infraestrutura de manutenção da cultura de devoção (Figura 

9). Para tanto, demonstra-se na representação gráfica denominada de Figura 12 a 

Conjectura Analítica que caracteriza o entendimento acerca do processo de 

manutenção da cultura de devoção, ora composto até o presente momento analítico. 

 

Figura 12 – Conjectura analítica - o papel do contexto cultural no processo de 
manutenção da cultura de devoção 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 

 

O plano concreto (cenário, práticas e estratégias organizacionais) do contexto 

cultural é a representação material, física e objetiva da cultura de devoção, 

estimulando a criação de simbolismos que, sincronicamente, são disseminados com 

o apoio dos líderes intermediários. Os simbolismos produzidos e/ou que atingem cada 
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nível organizacional são diferentes e estão relacionados, principalmente, ao 

posicionamento social do trabalhador na empresa. Por sua vez, o plano subjetivo 

abarca as significações produzidas a partir do plano concreto e, sobretudo, com base 

nos simbolismos  

O contexto cultural acaba configurando-se como um substrato ineludível da 

cultura de devoção, pois por meio da pulverização amiúde de simbolismos em 

instâncias concretas e observáveis, subjetivas e intangíveis, cerca o consciente e o 

inconsciente do funcionário. Destarte, o contexto cultural não só representa e ecoa a 

mensagem que a empresa quer transmitir, como também, possibilita a 

institucionalização de uma infraestrutura de manutenção da cultura de devoção ao 

longo do tempo. 

 

4.2 OS PROCESSOS DE MEDIAÇÃO COMO FORMAS DE PODER NA CULTURA 

DE DEVOÇÃO 

 

A cultura de devoção é dotada de um potencial para instigar engajamento, 

adoração, estabelecimento de vínculos, sobretudo afetivos, para despertar emoções 

e sentimentos, e faz isso com estratégias de diferentes domínios. 

Em princípio, buscou-se compreender o cenário, os artefatos, o cotidiano e 

outros elementos conjugados ao contexto cultural da empresa em estudo, 

desenvolvendo-se uma análise baseada, paralelamente, nas experiências vividas 

pela pesquisadora no campo e nos discursos dos sujeitos da pesquisa, a partir dos 

quais procedeu-se a Análise Sociológica do Discurso (ASD). Conforme descrito no 

tópico anterior, 4.1, o contexto cultural permeia a vivência dos trabalhadores com 

simbolismos e, assim, consolida uma infraestrutura de manutenção da cultura de 

devoção.  

No entanto, para solidificar os seus simbolismos e sustentar o contexto cultural, 

a cultura de devoção precisa instrumentalizar um sistema de condicionamento que, 

além de conservar a harmonia, atenue as percepções de diferenças e oculte as 

contradições inerentes à relação empresa-trabalhador. Para isso, se utiliza, 

principalmente, de práticas de poder, mais especificamente, processos de mediação 

que oferecem aos trabalhadores formas de satisfação econômica, política, ideológica 

e psicológica. 
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Os processos de mediação compreendem políticas, práticas e propostas da 

empresa que atuam como um contrapeso entre os reveses e privilégios e, assim, 

facilitam a sujeição e abnegação do trabalhador em prol dos objetivos organizacionais. 

Pode ser a oferta de altos salários e possibilidades abertas de carreira – mediação 

econômica –, emprego de técnicas de administração à distância e de autonomia 

controlada – mediação política –, criação de uma filosofia organizacional – mediação 

ideológica –, bem como a promoção de momentos de prazer que compensem as 

restrições e o controle – mediação psicológica (PAGÈS et al., 1987). 

Ao enquadrar o trabalhador no âmago de uma ordem global que, 

simetricamente, implica sobre ele controle e prazer, e assegura a validade de suas 

exigências, os processos de mediação acabam configurando-se como formas de 

poder. Poder velado, carismático, aparentemente descentralizado e sem caráter 

disciplinar ou repressivo, mas que mobiliza a energia psíquica do trabalhador por meio 

do encantamento e o coloca na posição de contribuinte de sua própria resignação 

(GAULEJAC, 2007). 

Desta forma, nesta segunda dimensão analítica caracterizam-se os processos 

de mediação econômica, política, ideológica e psicológica investidos pela organização 

estudada, a Confidence, e as formas de poder consubstanciadas neles, atendendo 

assim o objetivo específico “b” da tese.  

De modo geral, a análise dos estilos discursivos dos 30 (trinta) sujeitos da 

pesquisa, Procedimento de Interpretação em ASD, revela narrativas em torno de 

todos os tipos de mediações, aparelhadas por práticas e políticas de gestão de 

pessoas e apoiadas nos simbolismos propagados reiteradamente pela/na empresa, 

conforme já demonstrado na primeira dimensão analítica, tópico 4.1. Compensação 

financeira, plano de carreira, autonomia e liberdade operacional, ausência de 

hierarquia e/ou horizontalização, promulgação de lemas, introjeção de valores, 

referências e fusão da vida pessoal e profissional, são alguns dos processos de 

mediação que emolduram os funcionários da Confidence na cultura de devoção. 

No que tange à construção discursiva dos entrevistados do nível organizacional 

da “gestão” acerca dos processos de mediação, verifica-se um alinhamento dos 

discursos à posição hierárquica que ocupam, visto que os mesmos estão embasados 

em justificativas para investi-los, segundo eles, em razão de melhores resultados tanto 

para a empresa quanto para os funcionários.  
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Por outro lado, a principal linha de significação dos entrevistados do nível da 

“operação” é condicionada pela percepção e, sobretudo, pela crença de que os 

processos de mediação são privilégios oferecidos aos funcionários e, portanto, 

práticas qualificadoras da empresa e da sua cultura. A intenção de adequar e sujeitar 

o funcionário à lógica organizacional e oferecer formas de compensar suas 

exigências, tal como são entendidos os processos de mediação (PAGÈS et al., 1987), 

praticamente não fazem parte dos discursos dos entrevistados, o que significa que as 

mediações estão cumprindo o papel de inebriar as diferenças e “solucionar” as 

contradições inerentes à relação empresa-trabalhador. 

Neste sentido, a partir da interpretação geral dos discursos dos entrevistados 

acerca dos processos de mediação, especificamente dos estilos discursivos, bem 

como do resgate do contexto cultural vivenciado (tópico 4.1) – visto que se trata de 

um processo analítico construtivo e incremental –, a Conjectura Analítica que guia o 

percurso investigativo deste tópico consiste no entendimento de que a cultura de 

devoção se legitima e se mantém por meio de uma rede de mediação multidimensional 

materializada por meio de práticas e políticas de gestão de pessoas e ancorada pelos 

simbolismos disseminados.  

A Figura 13 apresenta a representação gráfica da Conjectura Analítica e dos 

estilos discursos acerca dos processos de mediação investidos na cultura de devoção. 

Está dividida em 4 (quatro) quadrantes, correspondentes a mediação 

econômica (1), mediação política (2), mediação ideológica (3) e mediação psicológica 

(4), todos interligados entre si por uma rede que forma um complexo estrutural de 

mediações inerentes a cultura de devoção. No interior de cada um deles destacam-

se, por meio de excertos de falas, as formas expressivas e enunciativas dos 

entrevistados – estilos discursivos - acerca dos processos de mediação, destacando 

as diferenças de percepções entre “gestão” e “operação”. 

O eixo vertical representa as configurações narrativas dos discursos – De que 

se fala? Como se organiza a fala? – dispostas em dois polos referentes ao tipo de 

narração realizada pelos entrevistados: factual nas mediações econômicas e políticas, 

e simbólica nas mediações ideológicas e psicológicas. 

Ao centro, a seta circular representa a ação contínua dos simbolismos 

propagados junto a cada um dos processos de mediação e sua consequente 

influência na legitimação e manutenção da cultura de devoção.  
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Figura 13 – Conjectura analítica e estilos discursivos – os processos de mediação investidos na cultura de devoção 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 
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A fim de delinear a análise específica de cada um dos processos de mediação 

– econômica, política, ideológica e psicológica –, a partir daqui, fragmenta-se a 

dimensão analítica em subtópicos, mas sem desconsiderar a interdependência entre 

eles e a formação de um complexo multidimensional de mediações inerentes à 

realidade social da cultura de devoção. 

Cabe salientar, ainda, que a Figura 13 é o ponto de partida para a análise de 

todos os processos de mediação, ou seja, a partir da interpretação desta 

representação gráfica se procederá a análise individual das mediações econômicas, 

políticas, ideológicas e psicológicas e, por conseguinte, percorridos os demais 

procedimentos de Análise Sociológica do Discurso (ASD).  

 

4.2.1 Mediação Econômica 

 

Dentre os processos de mediação econômica promovidos pela empresa em 

estudo, a Confidence, os altos salários em comparação ao mercado, a remuneração 

variável baseada na produtividade e na assertividade e, principalmente, o plano de 

carreira e a oportunidade de crescimento, foram os que mais se destacaram nos 

discursos dos entrevistados, não só pela reincidência de citações, mas, sobretudo, 

pela importância atribuída a eles.  

Enquanto o nível da “gestão”, majoritariamente, destacou a importância da 

política de remuneração voltada para a motivação e criação de estímulos à produção, 

a “operação” enalteceu a percepção de receberem melhores salários que os 

praticados no mercado e a possibilidade de elevarem seus níveis de rendimento 

financeiro por meio de práticas de avaliação e recompensa pelo desempenho nas 

atividades laborais. 

Baseando-se numa narrativa factual, os 20 (vinte) sujeitos da pesquisa 

pertencentes a “operação” enumeraram políticas de remuneração e benefícios que 

julgaram ir ao encontro de suas expectativas de retorno financeiro pelo seu trabalho. 

Além do salário, bonificações financeiras mensais, trimestrais e anuais baseadas em 

metas e outros benefícios como, por exemplo, vale transporte, vale alimentação, vale 

refeição e pagamento de bolsas de estudos, compõem o rol de políticas e práticas 

organizacionais que oferecem privilégios financeiros ao trabalhador e, assim, 

compensam a sua doação e o investimento de sua força e energia de trabalho para/na 

empresa. 
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Neste ponto, é forçoso atentar-se para os reflexos que são implicados sobre os 

trabalhadores a partir da mediação econômica, haja vista a incapacidade dos 

funcionários de avaliar a adequação de seus proventos a partir de parâmetros 

individuais e não os que a empresa e, particularmente, o mercado estabelece. 

Quando questionados sobre a adequação da remuneração e das bonificações 

recebidas pelo trabalho desempenhado e a importância dele para a empresa, os 

funcionários utilizaram como critério de análise o que acreditam que outras empresas 

do mercado pagam aos seus funcionários. Ou seja, os parâmetros individuais de 

avaliação e qualificação das recompensas financeiras e, consequentemente, do 

trabalho, são submetidos aos parâmetros do mercado que, praticados pela empresa, 

tem em si a sua própria justificativa. 

Embora alguns (OP_18; OP_19) tenham citado que um aumento de salário 

seria oportuno, a maioria dos entrevistados expressou satisfação em razão da 

comparação com os pagamentos praticados no mercado para cargos de natureza e 

atividade semelhante às suas, sendo estes os determinantes da sua percepção de 

adequação (ou não) daquilo que recebem e, consequentemente, do quanto vale o 

trabalho que desempenham. Assim, o valor do trabalho é atribuído em função do 

mercado e das empresas que atuam no ramo, e não a partir da avaliação individual 

daquele que o empreende, isto é, o trabalhador que tem dissipado seu senso pessoal 

de análise. 

O salário constitui um elemento importante na mediação econômica realizada 

pela Confidence, no entanto, ao analisar os espaços semânticos – Qual o significado 

do que se fala? O que está em jogo quando se fala? –, Procedimentos de Análise de 

ASD, nos discursos dos entrevistados de ambos os níveis organizacionais, “gestão” e 

“operação”, verifica-se o veemente destaque para o plano de carreira e, com ele, a 

oportunidade de crescimento dentro da empresa, como um fator determinante para o 

seu envolvimento com o trabalho. 

O crescimento exponencial da Confidence nos últimos anos, tanto em market 

share e lucratividade, quanto em tamanho e número de funcionários, é destacado 

pelos entrevistados como uma das causas das rápidas e constantes possibilidades de 

crescimento na carreira dentro da empresa. Para G_4, 30 anos, Vice-Presidente 

Internacional, esse cenário acaba incutindo nos funcionários perspectivas positivas de 

futuro profissional, o que justificaria a doação à empresa, conforme menciona na 

seguinte passagem de seu discurso:  
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G_4 - “[...] eu acho que as oportunidades de carreiras são elemento 
fundamental nessa equação também, porque o cara tá olhando, a pessoa 
olhando que ela vai poder ser melhor no futuro e aí ela justifica mais ela, ela, 
dispor do seu tempo né, investir o seu tempo naquilo, imaginando que o futuro 
possa trazer outras coisas”. 

 

A importância do processo de mediação econômica baseado no plano de 

carreira é reafirmada através dos discursos de entrevistados que se dizem 

desmotivados e com tendência a se desligar de empresas que não oportunizem 

progressão na carreira ou, ainda, que estabeleçam como critérios para isso, por 

exemplo, o tempo de empresa ou a experiência anterior e não as competências 

profissionais do funcionário. 

G_10, por exemplo, balizou toda a sua linha de significação sobre trabalhar na 

Confidence em uma experiência de trabalho anterior em que não pôde ser promovido 

por ser considerado muito jovem para o cargo pretendido, o que o fez solicitar o seu 

desligamento e, a partir daí valorar significativamente a oportunidade de crescimento 

na carreira: “Aí eles falaram na minha frente e na dos outros que eu não ia assumir 

porque eu era muito jovem, por mais que eu tinha competência e sabia o que eu tava 

fazendo e naquele momento aquilo lá me desabou”. Por outro lado, na Confidence ele 

pôde prestar diversos processos seletivos internos para progressão de carreira e hoje, 

com 24 anos, atua como Coordenador da área de Qualidade da empresa, o que, para 

ele, é uma grande conquista, devido a sua idade, experiência anterior e decorrente 

tempo de mercado de trabalho.  

Também pertencente ao nível organizacional da “gestão”, G_9 relatou que nos 

3 (três) primeiros anos de trabalho na Confidence foi promovido a cada meio ano, o 

que fez com que ele se envolvesse tanto com o trabalho a ponto de se sentir 

estressado. Em razão da sua sobrecarga de trabalho, passou a se desvincular de 

alguns projetos da empresa e, com isso, as oportunidades de crescimento não eram 

mais tão significativas, gerando nele desmotivação, conforme demonstra a seguinte 

elocução de sua entrevista: 

 

G_9 - “Junto com isso quando eu parei de pegar um monte de coisa, parou 
de aparecer um monte de coisa pra mim e daí eu tava com trabalhos muito 
operacionais, coisas que eu não gostava e tava difícil de encontrar um 
caminho pra sair disso, um caminho lento que trazia muito trabalho 
operacional que eu não queria”. 
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Em face desta análise, observa-se que a entrega do funcionário à empresa é 

um critério influenciador na sua progressão no plano de carreira da Confidence e que, 

em caso de redução, as oportunidades de crescimento se tornam mais restritas. Em 

outras palavras, enquanto o funcionário estiver com altos índices de produtividade terá 

a oportunidade de crescimento na carreira; de forma contrária, o benefício fica 

limitado. 

No nível da “operação” foi dado o mesmo destaque para o plano de carreira, 

enfatizando as contínuas possibilidades de prestação de processos seletivos internos 

para realocação em cargos diferentes e, sobretudo, em posição hierárquica diferente, 

o que lhes confere maior remuneração e benefícios pelo trabalho. Em referência a 

isso, OP_9 comenta que “[...] hoje, a cada seis meses, uma pessoa pode ser 

promovida dentro da Confidence [...]”. 

O que se viu na cultura de devoção foram processos de mediação econômica 

baseados nos incentivos, recompensas e, principalmente, na possibilidade de 

crescimento na carreira a partir do princípio da meritocracia, mediação esta, 

supervalorizada e tomada como central pelos entrevistados no que tange a instância 

econômica.  

Por fim, verifica-se que com esse processo de mediação, a organização afasta 

dos trabalhadores a intenção ou até mesmo a capacidade de avaliar suas 

recompensas econômicas com base em suas expectativas individuais; há o 

subterfúgio da consciência individual e autoavaliativa do trabalho, assumindo-se como 

parâmetro de apreciação as determinações mercadológicas. 

 

4.2.2 Mediação Política 

 

As mediações políticas, também caracterizadas com uma narrativa factual que 

enfatiza as práticas organizacionais, foram as mais salientadas pelos entrevistados, 

configurando-se como as principais ações da Confidence no que diz respeito à 

viabilização da dicotomia entre liberdade versus controle. Destacam-se a 

horizontalização da hierarquia, a gestão participativa e, precipuamente, autonomia, 

flexibilidade e liberdade. 

A horizontalização da hierarquia e a gestão participativa são caracterizadas 

pelos entrevistados sob o ponto de vista objetivo quando descrevem a estrutura 

organizacional e o sistema decisório da Confidence, bem como sob uma perspectiva 
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subjetiva, quando se referem a estes processos de mediação como prerrogativas 

extraordinárias e distintivas das outras empresas do mercado. 

Objetivamente, a horizontalização da hierarquia e a gestão participativa são 

promovidas por meio da institucionalização de grupos de discussão e decisão 

conjunta como, por exemplo, um grupo formado por representantes de todas as áreas, 

entre eles gerentes, diretores e um profissional da área jurídica para assistir 

legalmente os direcionamentos da empresa, compondo o centro de decisões 

estratégicas da Confidence. 

Somando-se a isso, uma vez por semana é realizado um fórum temático para 

discussão e tomada de decisão, no qual, além dos Gerentes e Diretores dos setores 

que se relacionam com o assunto a ser debatido e a serem tomadas decisões, 

também participam os funcionários especialistas na área. A título de exemplo, na 

aproximação inicial do campo, a pesquisadora participou e realizou observação direta 

(conforme demonstrado no Quadro 4 – Ocasiões específicas de observação direta) 

de um fórum de discussão sobre as ações de comunicação interna e externa da 

empresa, que teve a participação de membros da gestão e funcionários ligados à área 

de comunicação. Na ocasião, foram apresentados resultados sobre o alcance das 

ações de comunicação realizadas pela empresa e, em seguida, planejadas as ações 

subsequentes. 

Nesta seara de análise – objetiva –, a interpretação dos entrevistados é no 

sentido de que a horizontalização da hierarquia e a gestão participativa permitem a 

consolidação de uma realidade organizacional baseada na transparência, na 

eficiência da comunicação, no feedback, na delegação de responsabilidades que 

integra o funcionário aos propósitos organizacionais e no trabalho em equipe, pois 

todos podem ter acesso e se envolver com o que está acontecendo e sendo planejado 

na/para a empresa e, desta forma, trabalham todos na mesma direção. 

A análise dos principais conteúdos e materialidades verbais dos discursos dos 

entrevistados sobre o assunto, ou seja, dos espaços semânticos, retrata este 

entendimento. 

Diretor do setor de Tecnologia da Informação, G_5 ressalta a importância de 

os funcionários não estarem trabalhando à revelia dos direcionamentos da empresa e 

os reflexos que acredita ter a partir desta posição da Confidence: 
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G_5 – “[...] desde as reuniões de diretoria onde a gente define, ah a gente vai 
investir aqui ou ali, então desde ali até os desdobramentos tudo, todo mundo 
está acompanhando. Então, mensalmente a gente mostra os indicadores e 
isso gera, na minha opinião, um engajamento nas pessoas e descendo, existe 
um plano bem claro de metas, de indicadores. Então, as pessoas têm um 
direcionamento e vê que o seu trabalho ele está ligado a um objetivo 
estratégico da empresa, então esse engajamento é gerado pela clareza dos 
objetivos da empresa [...]”. 

 

Por seu turno, os funcionários do nível da “operação” destacam as facilidades 

que essas práticas – horizontalização da hierarquia e gestão participativa – 

proporcionam no seu dia a dia de trabalho e as representações que assumem: 

 

OP_9 - “[...] você tem facilidade de comunicação com qualquer pessoa, em 
qualquer nível hierárquico, você pode encontrar o presidente da empresa no 
corredor e ele pode brincar com você ou você pode encontrar o Vice-
Presidente ou inclusive o supervisor e tudo mais. A facilidade de se comunicar 
com pessoas que em outras empresas parece um pouco impossível né, eu 
acho que faz todo uma diferença bem grande assim pras pessoas que 
trabalham aqui que vem de mercado”. 
 
OP_14 – “Você poder conversar com o CEO, com o Vice-Presidente normal, 
não precisa ter aquela formalidade de marcar um horário o tempo todo, se 
você e ele tá disponível tudo bem, você pode sentar e bater um papo com ele 
ali, não é o cara da foto do elevador, é uma pessoa do seu dia a dia mesmo. 
Não é aquela coisa super, ah, o Presidente é intocável, a diretoria é intocável”. 
 
OP_15 – “Os caras não ficam no pedestal lá que não pode falar”. 

 

Além de demonstrar a consolidação prática dessas mediações políticas, os 

fragmentos das falas dos entrevistados evidenciam que a percepção dos funcionários, 

especialmente da “operação”, é de um processo de humanização das relações 

hierárquicas, marcado pela interação entre os níveis hierárquicos, aumento no grau 

de comunicação e, sobretudo, da instituição de uma democracia organizacional. Isso 

vai ao encontro do entendimento de Pagès et al. (1987) de que, ao levar em 

consideração as sugestões e visões dos envolvidos, a organização promove nos 

funcionários a sensação de que possuem influência nos processos organizacionais e 

de não haver um sistema arbitrário e discricionário de decisão a partir da alta gestão, 

consolidando-se, assim, a mediação. 

Desse passo, migra-se de uma ótica analítica objetiva, baseada na descrição 

das práticas que efetivamente promovem a horizontalização da hierarquia e a gestão 

participativa, para uma perspectiva de interpretação assentada em representações 

subjetivas e, até mesmo, afetivas dessas mediações políticas. 
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Os espaços semânticos dos discursos dos sujeitos da pesquisa – o significado 

do que se fala; o que está em jogo quando se fala – sinalizam que a possibilidade de 

acesso à alta direção e o contato com os donos da empresa desde o primeiro dia de 

trabalho representam para os entrevistados do nível da “operação” um privilégio, que 

lhes gera estímulo para o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, autocobrança. Por 

sua vez, os entrevistados da “gestão” consideram essa relação próxima com os donos 

da empresa como realização e reconhecimento pelo seu trabalho. Os excertos das 

falas de entrevistados de ambos os níveis organizacionais, apresentados a seguir, 

demonstram esta análise: 

 

OP_7 - “[...] e aí outra coisa que eu vi muita diferença é a proximidade com 
todos, então o João, o Eduardo, o Bruno que era o Diretor, qualquer coisa 
que eu queria, eu tinha acesso direto, eu podia falar qualquer coisa pra eles 
e coisas que eu falei aconteceram. Então, era bem legal aquele sentimento 
de querer ser ouvida aconteceu e no fundo o querer ser ouvida aconteceu de 
uma maneira que eu queria tá preparada pra falar a coisa certa né, porque 
daí vem aquele negócio, ah, tá, eles vão me ouvir, mas o que eu vou dizer 
então, eu não quero falar besteira”.  
 
OP_16 - “Aí na primeira semana né já começou o treinamento e depois a 
gente teve uma integração com João e aí achei bem diferente, né?! Porque o 
João né, o presidente aqui da Confidence, ele conversa com todo mundo, foi 
uma integração bem descontraída e eu fiquei olhando assim: nossa, será que 
aqui é assim mesmo, né?! Todo mundo conversa com todo mundo e aí eu 
gostei falei, ah, vou ficar”. “Na Empresa X que eu trabalhava a gente nem via 
o presidente da empresa, nem sabia quem era, se ele chegasse lá, ele 
passava no nosso lado, a gente nem ia saber, porque a gente não tinha 
nenhum tipo de contato e aqui não, aqui eles dão liberdade pra gente 
conversar com presidente se a gente quiser, dar a nossa opinião”. 
 
G_6 – “Para mim o que mais hoje é forte é a minha relação com sócios, eu 
como Diretor com 43 anos de idade, já tendo rodado em alguns lugares, a 
relação que eu tenho com sócios de abertura, de poder falar o que eu penso, 
isso para mim é o mais legal de tudo né, eu tô assim realizando um sonho 
profissional, poxa, alguém que fez Administração de Empresas, MBA na 
mesma área, poxa, você poder sentar com o dono da empresa, discutir a 
estratégia da empresa e ser ouvido, é um momento muito feliz da minha 
carreira”. 

 

A mediação política assegura o controle das diretrizes centrais da empresa e, 

ao mesmo tempo, estimula os funcionários a buscarem desenvolvimento individual 

(PAGÈS et al., 1987); é isso que demonstram os discursos dos entrevistados. Por um 

lado, o contato dos funcionários com a alta gestão da empresa abastece-a de 

informações e permite o acompanhamento dos processos organizacionais; por outro, 

faz com que os funcionários almejem se desenvolver naquilo que fazem para que 

estejam aptos a atender e a usufruir o que a empresa lhes oportuniza.  
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Além da horizontalização da hierarquia e da gestão participativa, a Confidence 

garante este tipo de mediação por meio das propostas de autonomia, flexibilidade e 

liberdade, sendo estes, conforme mencionado anteriormente, os processos de 

mediação política mais proeminentes nos discursos dos sujeitos da pesquisa. 

Autonomia, flexibilidade e liberdade compõem na empresa em estudo a oferta 

de um sistema de independência para trabalhar que promete aos funcionários a 

possibilidade de espontaneidade, de trabalhar da forma e no tempo que julgarem 

necessário e/ou pertinente, de definir a organização e divisão de seu trabalho e de o 

adaptarem às suas individualidades. 

A ideia do que esse sistema de independência forma e proporciona aos 

funcionários vai ao encontro de um entendimento filosófico de liberdade, ou seja, de 

se ter a possibilidade de escolher e tomar decisões sobre seu próprio trabalho. 

Entretanto, analisando e interpretando os discursos dos funcionários da Confidence 

acerca da autonomia, flexibilidade e liberdade proporcionada pela empresa, percebe-

se o entrelaçamento entre os seus propósitos e práticas de controle, configurando o 

que Pagès et al. (1987) denomina como paradoxo da autonomia versus controle. 

Ao encontro destas considerações, G_1, Presidente da Confidence, destaca 

que ao dar autonomia cria-se um senso de responsabilização do funcionário, que, de 

posse prévia dos parâmetros da empresa – no caso da Confidence, os seus valores35 

– entende que precisa responder a eles: “então ela sabe que se ela fizer errado, ela 

tem que vir falar com a gente pra ela aprender, pra não se esconder e aí você gera 

um mecanismo que vai dar muito resultado, porque as pessoas elas têm o critério do 

valor, né” (grifo nosso). Esse valor mencionado pelo Presidente é um daqueles 

promovidos veementemente por meio das estratégias de internalização de valores 

realizadas pela empresa, já descritas no tópico 4.1, e serve de diretriz e balizador do 

exercício da autonomia do funcionário. 

Analisando os espaços semânticos dos discursos dos entrevistados, verifica-

se que, além do preestabelecimento dos padrões a serem seguidos no exercício da 

autonomia e que também são válidos para a flexibilidade e para a liberdade, define-

se de forma implícita, especialmente pela gestão da empresa, o propósito desses 

benefícios – processos de mediação política – aos funcionários. 

                                                 
35 Os valores declarados pela empresa são abordados no subtópico 4.2.3 deste capítulo, pois compõem 

a ideologia da empresa em estudo e têm relação direta com a práxis da cultura de devoção. 
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Os excertos dos discursos de 2 (dois) Vice-Presidentes (G_2 e G_4) e do 

Gerente de Inteligência Estatística demonstram o entendimento do nível 

organizacional da “gestão” acerca da autonomia, da flexibilidade e da liberdade que a 

Confidence oferece aos seus funcionários: 

 

G_2 - “Eu acredito, assim, você pode pagar alguém, a pessoa vem e faz o 
seu trabalho oito horas por dia, mas o trabalho diferencial, aquele que vai 
mudar o rumo do negócio, que vai fazer algo disruptivo, algo totalmente novo, 
muito melhor do que era feito, ele é voluntário, o cara faz porque ele quer, 
porque ele acordou com vontade de fazer e ele fez porque ele quis, não é 
assim: eu peço e você faz. Se eu soubesse o que que você tem que fazer, 
não era você que tava pensando, era eu. Então, eu tenho que deixar o cara 
livre pra ele pensar o que ele tem que fazer e isso envolve uma Gestão de 
Pessoas diferente do que a CLT manda, entendeu?”. 
 
G_4 – “[...] você diz que você está trabalhando das seis, das nove às seis, 
automaticamente você está dizendo que você não está trabalhando das seis 
da tarde até às nove da manhã no dia seguinte, você não está trabalhando 
nos fins de semana, é uma consequência lógica, se o seu trabalho é aqui, 
fora daqui não é trabalho. Eu quero que os meus funcionários pensem na 
empresa o tempo todo, assim como eu os permito a pensar na vida pessoal 
quando estão na empresa”. 
 
G_8 - “É total autonomia, então acho que horário é uma coisa importante, eu 
sou remunerado, a minha equipe é remunerada não pela quantidade de horas 
que ela trabalha, mas sim, pelo quanto ela produz, então isso foi um desafio 
que a gente teve pra seguir a regulação né, as leis de controle, mas a gente 
gosta dessa flexibilidade porque, principalmente na nossa área da 
Inteligência, na Modelagem, precisa muita, muita criatividade, então eu não 
quero que as pessoas desliguem na hora que saem daqui”. 

 

Segundo a percepção dos entrevistados da “gestão”, a autonomia, a 

flexibilidade e a liberdade proporcionada ao funcionário representam, principalmente, 

uma liberdade criativa, liberdade para pensar no seu trabalho e na empresa a todo 

tempo, o que impulsionaria as possibilidades de criatividade e inovação. Na prática, 

isso se reflete na não delimitação do tempo de trabalho e de não trabalho, pois, nestes 

moldes, a valoração do trabalho se dá em razão da disponibilidade mental do 

trabalhador e não do seu tempo, ou seja, o que se remunera não são as horas 

demarcadas de trabalho, mas o pensamento e envolvimento ininterrupto do 

trabalhador e o que ele produz. 

Então, o propósito desses benefícios – processos de mediação política – 

compreende, basicamente, poder contar com a disponibilidade irrestrita do 

trabalhador, não circunscrita por definições temporais ou espaciais.  

No entanto, isso não se aplica a todos os setores e funcionários da empresa, 

pois segundo G_2 e G_4, Vice-Presidentes da Confidence, as características e as 
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exigências de cada tipo de trabalho definem a pertinência e a necessidade da 

autonomia, flexibilidade e liberdade. Para os gestores, os funcionários podem ser 

alocados em dois grupos de trabalho: 1) trabalho operacional – aquele com atividades 

técnicas pré-definidas, em que o funcionário vende o seu tempo, portanto, a presença 

física e o estabelecimento de um horário fixo de trabalho fazem parte de suas 

atribuições; 2) trabalho intelectual – aquele que desempenha atividades impossíveis 

de serem pré-definidas, pois envolvem a cognição, a criatividade e a inovação, sendo 

que, neste caso, o funcionário vende à empresa o que ele pensa e, por conseguinte, 

a presença física e um horário fixo de trabalho não são cabíveis. Para este último 

grupo, consideram a autonomia, a flexibilidade e a liberdade valorosas. 

Os demais sujeitos da pesquisa pertencentes ao nível organizacional da 

“gestão”, declararam explicitamente a existência de diferenças na realidade empírica 

da autonomia, da flexibilidade e da liberdade entre “gestão” e “operação”. Os 

entrevistados chegaram a relatar que, praticamente, existem duas culturas diferentes 

na empresa, polarizadas entre a cultura da empresa e a cultura dos operadores, 

conforme expressão do Gerente do setor Operacional da Confidence – equivalente à 

linha de produção do serviço prestado pela empresa – por meio da elocução a seguir: 

 

G_9 – “Acho que existem duas empresas diferentes, duas empresas não, 
culturas diferentes e nunca foi tratado essas diferenças com seu devido, 
como se deveria. Então, eu acho que existe uma cultura no Operacional com 
os Operadores, o trabalho é muito diferente é muito difícil, o trabalho é 
diferente, as pessoas, enfim, tem muita diferença no que se pede da pessoa 
mesmo, mas eu acho que isso reflete também na visão grande dos sócios, 
então eu acho que tem uma diferença grande cultural sim para os Operadores 
e acho que uma parte disso de coisas que nunca, ninguém definiu, sabe? Tá 
ali nas contradições... ah, liberdade, é mas como é que, todo mundo precisa 
ter liberdade com responsabilidade, mas como a pessoa vai ter liberdade se 
ela precisa trabalhar essas horas com essas folgas pra ela fazer esse 
procedimento, ah, blá, blá, blá. Então, eu acho que existem, tem uma 
diferença bem grande sim na empresa, Operadores e o resto da empresa”. 

 

O gestor entende as diferenças da autonomia, da liberdade e da flexibilidade 

nos níveis organizacionais como incongruências da cultura, pois acabam 

estabelecendo uma dicotomia entre os Operadores e o restante da empresa e, assim, 

não havendo uma unidade cultural, o que inclusive é uma preocupação declarada da 

Gerente de Gestão de Pessoas, G_7, quando diz que “o nosso trabalho é e sempre 

foi pra que não existisse essa percepção de diferença”. 
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Ao estender as análises dos espaços semânticos ao nível organizacional da 

“operação”, verifica-se que estes funcionários consideram sim possuir autonomia, 

flexibilidade e liberdade e, até mesmo, colocam estes benefícios em posição de 

destaque em seus discursos quando descrevem os motivos de sua devoção36. 

Entretanto, existem dissonâncias na forma como esses processos de mediação são 

interpretados e vivenciados, conforme alertado pelos próprios gestores, mas estas 

não são percebidas ou consideradas relevantes pela maioria dos funcionários da 

“operação”. 

Desta forma, somando-se aos espaços semânticos, analisam-se na Figura 14 

as configurações narrativas (tensões, conflitos e diferenças de opiniões) e os 

posicionamentos discursivos (perspectivas ou pontos de vista) dos sujeitos da 

pesquisa – tríade dos Procedimentos de Análise de ASD – especificamente sobre a 

autonomia, a flexibilidade e a liberdade enquanto processos de mediação política. 

O eixo vertical da representação gráfica, definido como o tipo de liberdade no 

trabalho, engloba a autonomia, a flexibilidade e a liberdade, processos de mediação 

política em análise, variando entre a vivência de uma liberdade técnica a uma 

liberdade criativa. Por sua vez, o eixo horizontal corresponde às características do 

trabalho, de técnicas a intelectuais. A seta transversal indica o grau de controle por 

resultados a que os funcionários são submetidos. 

A partir desta conformação, os sujeitos da pesquisa, representados por blocos 

de coloração cinza contendo a sua sigla de identificação e o setor em que trabalham, 

foram distribuídos de acordo com a sua percepção acerca da vivência da liberdade no 

trabalho (eixo vertical), relacionando-a com a característica do trabalho que 

desempenham (eixo horizontal) e com o consequente controle a que são submetidos 

(corte transversal). Por fim, para identificar a percepção ou não das distinções 

existentes entre “gestão” e “operação”, os blocos que representam os sujeitos 

receberam contorno verde (percebem) ou vermelho (não percebem). 

Assim como na análise dos posicionamentos discursivos e das configurações 

narrativas acerca do contexto cultural (Figura 10), ao distribuir os sujeitos da pesquisa 

nos eixos da representação gráfica expressa na Figura 14 formaram-se 3 (três) 

agrupamentos de posições discursivas e, por conseguinte, de diferentes percepções 

expressas pelos sujeitos da pesquisa, caracterizadas pelo nível hierárquico do qual 

                                                 
36 Os motivos da devoção são abordados no tópico 4.3 deste capítulo. 
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fazem parte e pela sua relação e/ou proximidade da parte central do negócio. 

Administração (1), Core (2) e Operacional (3) compõem grupos que vivenciam a 

liberdade (mediação política) de acordo com as características do trabalho que 

desempenham e, sobretudo, conforme o seu posicionamento social na organização. 

O primeiro grupo, denominado Administração, é composto por todos os 

entrevistados que fazem parte do nível organizacional da “gestão” (G_1 a G_10). Por 

sua vez, o segundo grupo, Core, corresponde aos sujeitos da pesquisa pertencentes 

aos setores da Inteligência Estatística (OP_2; OP_6; OP_7; OP_8) e Tecnologia da 

Informação - TI (OP_9; OP_13; OP_14; OP_15), ambos compondo o core business 

da empresa. Além destes, os entrevistados que trabalham no setor Comercial (OP_3; 

OP_4), na Gestão de Pessoas (OP_1 e OP_5) e no Financeiro (OP_19). Aqueles 

funcionários que trabalham como Operadores ou Analistas estão alocados no terceiro 

grupo, nomeado Operacional (OP_10; OP_11; OP_12; OP_16; OP_17; OP_18; 

OP_20). 
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Figura 14 – Posicionamentos discursivos e configurações narrativas – diferenças dos processos de mediação política entre “gestão” 
e “operação” 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018).
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O grupo da Administração (1), formado pelos gestores entrevistados (G_1 a 

G_10), desempenha atividades de planejamento, direção, coordenação e liderança 

na organização, tendo, assim, o trabalho baseado prioritariamente na atividade 

intelectual. Da mesma forma, o grupo do Core (2), composto por profissionais que 

atuam no negócio central da empresa – criação e manutenção do sistema de análise 

e gestão da fraude como os setores de Inteligência Estatística e de Tecnologia da 

Informação, bem como funcionários das áreas Comercial, Gestão de Pessoas e 

Financeira, estratégicas interna e externamente para a Confidence – também tem 

seus trabalhos caracterizados como intelectivos. 

Neste sentido, a liberdade vivenciada por estes grupos, principalmente pelos 

gestores (Administração) e pelos funcionários da Inteligência Estatística e da 

Tecnologia da Informação (Core), é uma liberdade criativa que confere aos 

funcionários a possibilidade de gerenciar e/ou dar vazão ao seu potencial de criação 

e inovação no momento, tempo e local que acharem melhor. Sobretudo, a autonomia, 

a flexibilidade e a liberdade dizem respeito ao fator quando realizar o trabalho, 

conferindo a estes funcionários uma jornada flexível, como demonstram os extratos 

das falas de G_6 e OP_2, respectivamente do grupo 1 e 2. 

 

G_6 – “O importante é eu entregar as coisas, então este é um outro tipo de 
flexibilidade, né. Sexta-feira, se eu quiser ir pra praia, sexta-feira à tarde, eu 
não preciso ficar falando com um monte de gente né, se eu não marquei 
reunião com ninguém, porque a empresa sabe que eu tô entregando né, até 
porque eu fico no celular de noite, tem um monte de sábado e domingo 
que eu trabalho, isso é muito pequeno aqui na Confidence, né. O trabalho 
intelectual, a entrega, a responsabilidade, a proatividade, fala muito mais alto 
né, é uma empresa tão legal, e como isso não é olhado, eu acho que fica 
até com uma sensação meio constrangedora, no final eu acabo até 
trabalhando bem mais, né”. (grifo nosso) 

 
OP_2 - “[...] um dos maiores benefícios para mim é a liberdade de chegar e 
trabalhar a hora que você quiser, então, não só chegar tarde, mas eu poder 
trabalhar em casa de manhã e vir aqui à tarde e saber que eu tenho que estar 
aqui às vezes, saber que eu não tenho que estar aqui. A parte negativa disso 
é eu estar em casa à noite tomando banho e começar a pensar no 
trabalho e não conseguir dormir por causa do trabalho, isso pode 
acontecer também, é uma parte negativa [...] tanto que acho que se pegar a 
média de horas trabalhadas de todo mundo aqui, pelo ponto vai dar três, 
quatro horas, porque a gente bate o mínimo possível, só pra ter, parece que 
a Confidence é o melhor lugar pra trabalhar do mundo, só que eu acho que 
no geral, na média, a gente trabalha muito mais que oito horas por dia, 
justamente porque é muito misturado o nosso dia a dia às coisas que 
tem que fazer na Confidence”. (grifo nosso) 
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Essa configuração de flexibilidade produtiva que assume o trabalho desses 

gestores e funcionários do core business da empresa faz parte, no entendimento de 

Antunes (2014, 2015), de um conjunto de transformações relacionadas à morfologia 

do trabalho, que incluem novos padrões organizacionais, tecnológicos e novas formas 

de organização do trabalho baseadas na flexibilização e na precarização, para citar 

algumas. 

A flexibilização é apresentada no plano abstrato, do discurso, como promessa 

de modernização e por vezes de humanização, mas concretamente se traduz em 

liberdade para desregulamentação e degradação das condições de trabalho, bem 

como para abrandar as exigências do direito do trabalho (GAULEJAC, 2007). É isso 

que se pode constatar nos discursos dos funcionários da Confidence. 

Se por um lado os entrevistados veem vantagens em possuir uma jornada de 

trabalho flexível que o controle temporal não existe ou no máximo é realizado à título 

de proforma, por outro relatam uma precarização do trabalho na medida em que se 

colocam à margem da legislação social protetora do trabalhador e que assumem 

consequências pessoais da flexibilidade, como aquelas grifadas nos discursos de G_6 

e OP_2 e outras demonstradas nos trechos das falas dos seguintes entrevistados: 

 

G_4 – “[...] poder trabalhar pouco faz, às vezes, você trabalhar muito”. 
 
OP_3 – “[...] por exemplo, a gente tem uma reunião segunda-feira e a gente 
fica até dez da noite aqui, acho que a gente até trabalha mais do que o horário 
natural”. 
 
OP_6 - “[...] então tem dias que às vezes a gente acaba trabalhando mais que 
oito horas por dia dada essa liberdade. 
 
OP_7 – “[...] eu não trabalho das nove às seis, eu vivo o que eu faço, se o 
cliente, se eu tenho que pensar uma coisa no sábado eu vou pensar, às onze 
se eu tenho uma ideia agora eu vou mandar o e-mail ,alguma coisa eu vou 
mandar pra alguém, então não tem mais começo e fim o trabalho é viver o 
tempo todo”. 

 

As narrativas dos entrevistados corroboram as visões de Gaulejac (2007) 

quando o autor coloca que os discursos acerca das vantagens da flexibilização do 

trabalho endossam a “liberdade para o capital”, mas não se colocam nos mesmos 

termos da “liberdade para o trabalhador”. Disponibilidade constante, mobilização 

mental e psíquica, horários irregulares, trabalho noturno, intensificação do ritmo de 

trabalho, desorganização da vida familiar e de seus ritmos biológicos, são apenas 

alguns dos reflexos (GAULEJAC, 2007). 
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Ademais, como fica claro nos discursos dos entrevistados, esse balizamento 

das novas conformações do trabalho a partir da noção de flexibilidade abarca não só 

a divisão e organização da produção e do trabalho em si, e as relações de trabalho, 

como também o tempo de trabalho, que estabelece relação idiossincrática com outros 

tempos sociais (CARDOSO, 2007). 

Numa compreensão baseada em diversos pensadores do tema e considerando 

a evolução histórica dos entendimentos e conceitos, Cardoso (2007) define tempo de 

trabalho como aquele que, não só é destinado à busca pela subsistência e 

sobrevivência, como, também, a tudo que envolver, objetiva e subjetivamente, 

atividades ou obrigações profissionais. Isto é, não está necessariamente restrito a 

uma jornada de trabalho, mas a todos os momentos que o indivíduo despender 

esforços físicos e/ou mentais em prol do labor. Consequentemente, a autora entende 

o tempo de não trabalho como todo aquele para além destas características. 

As consequências desses tempos de trabalho flexíveis resultam em tempos de 

não trabalho exatamente com as mesmas características, inaugurando uma nova 

temporalidade marcada pela urgência, pela intensidade e pela dificuldade de 

harmonizar diversos tempos sociais. Ao mesmo tempo em que se conquista um tempo 

“liberado” da jornada de trabalho, tornam-se fluidas as barreiras de quando se está e 

de quando não se está trabalhando; existem flutuações na carga de trabalho e uma 

distribuição heterogênea das horas de trabalho (CARDOSO, 2007). 

Relacionando a teoria (Antunes, 2014, 2015; Gaulejac, 2007; Cardoso, 2007) 

com a realidade empírica dos funcionários da Confidence revelada por meio dos 

discursos, percebe-se que o processo de mediação política baseado na autonomia, 

na flexibilidade e na liberdade (unificadas em liberdade no trabalho para fins de 

interpretação, análise e discussão) imputa consequências de ordem legal, social e 

humana sobre o trabalhador. 

O controle do trabalho realizado com base nos resultados faz com que a 

valoração do trabalho também ocorra com base neste mesmo parâmetro e, assim, 

novamente configure-se o paradoxo autonomia versus controle alertado por Pagès et 

al. (1987), que, simetricamente, oferece benefícios e assegura a validade do controle 

da empresa sobre o trabalhador. A análise dos espaços semânticos de G_5 e G_6 

ratificam este entendimento:  
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G_5 - Eu sou um cargo de confiança, todos os líderes da TI são cargos de 
confiança, a gente não registra ponto, o controle das nossas horas nós 
fazemos mesmo, não tem, não existe nenhum controle ou pressão é muito 
mais pela entrega”. 
 
G_6 - “Quando eu tô tomando banho, quando eu tô dirigindo, quando eu tô 
fazendo um monte de coisa, eu penso na empresa? Penso, mas não é 
forçado, porque tenho que entregar o negócio na segunda-feira, isso vai 
acontecendo, isso é saudável”. 

 

No âmbito social e humano, percebe-se a permeabilidade do tempo de trabalho 

e de não trabalho na vida cotidiana desses indivíduos. Em outras palavras, o processo 

de mediação política baseado na autonomia, na flexibilidade e na liberdade, faz com 

que a vida profissional e a vida pessoal do trabalhador tornem-se uma unidade 

indissociável. 

Por sua vez, o grupo Operacional (3) é formado pelos 7 (sete) funcionários do 

setor igualmente nominado (OP_10; OP_11; OP_12; OP_16; OP_17; OP_18 e 

OP_20), que desempenham atividades baseadas em procedimentos padrão 

destinadas ao contato ativo, principalmente por meio de ligações telefônicas, com os 

consumidores dos clientes varejistas aos quais prestam os serviços de antifraude. As 

atividades são similares a um call center e o trabalho, portanto, caracterizado como 

essencialmente técnico. 

Da mesma forma que o trabalho é técnico, a liberdade no trabalho para esses 

funcionários é técnica e está relacionada com a organização e divisão do trabalho no 

espaço de tempo relativo à jornada de trabalho predefinida pela empresa, 

representando a possibilidade de definição do fator como realizar o trabalho. Envolve 

também a flexibilidade para ajustar as demandas do trabalho a alguma necessidade 

individual, desde que estabelecido um acordo de compensação com o gestor 

imediato. 

As passagens dos discursos de OP_12, OP_17 e OP_20 retratam a vivência 

da liberdade no trabalho dos funcionários do Operacional: 

 

OP_12 – “Então a gente tem regras, todo lugar tem que ter regras né, por 
exemplo, tem horário de entrada, tem horário de saída, mas você não tem 
horário para tirar a sua pausa, pra você almoçar, você pode ir no horário que 
se adequa mais a você, se você quer sair com o seu colega, são essas 
autonomias que você tem, não fica ninguém no seu pé, em relação a isso, é 
você que vai fazer os seus horários dentro do que te foi imposto pra 
entrar e pra sair”. (grifo nosso) 
 
OP_17 - “A gente tem autonomia de, por exemplo, ah, hoje eu tenho um 
médico marcado, vamos dizer eu tenho marcado pra três horas. Então, se eu 
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entrar mais cedo, posso sair mais cedo, né. Desde, é bom sempre manter 
uma comunicação aberta, pra não virar feira, né, mas dá pra gente se 
programar e tipo mesmo que, ah, eu não vou conseguir ficar até mais tarde, 
dá pra eu ter autonomia de chegar, olha chefe, eu tenho uma consulta 
marcada tal dia, tal hora, mas eu não vou conseguir cumprir o horário, a gente 
sai tranquilamente. E esse negócio que eu falei: dá para mim chegar mais 
cedo para mim poder sair mais cedo?! Desde que a gente avisa”. (grifo 
nosso) 
 
OP_20 – “Nesse acordo de gestão, ele engloba quantos pedidos você tem 
que fazer por dia, a sua assertividade, que você vai, no caso seria um acordo 
de uma meta pra você alcançar. O meu acordo de gestão vai de 38 pedidos 
por dia e 100% de assertividade, é isso que eu tenho que buscar e se eu 
atingir esse acordo de gestão eu ganho aquele, aquela remuneração variável 
que eu tinha comentado que eu, de que vai até 400 reais. Essas são as 
minhas metas. Existem outras coisas também nesse acordo de gestão que 
envolve não faltar, não faltar assim sem aviso ou sem avisar o que aconteceu 
e nem entrega de atestado. Não chegar atrasado sem aviso também e o 
tempo ocioso que é o tempo que você está na máquina, no computador, só 
que você não tá trabalhando, você não tá produzindo”. (grifo nosso) 

 

Analisando os espaços semânticos – Qual o significado do que se fala? O que 

está em jogo quando se fala? –, percebe-se que embora os funcionários possam 

definir como realizar suas atividades, a liberdade no trabalho está submetida a 

mecanismos de controle. 

A autonomia para organizar e dividir o trabalho perpassa pela necessidade de 

cumprimento de metas diárias que envolvem a capacidade de produzir em 

determinado período de tempo (jornada de trabalho) e de se posicionarem 

corretamente frente a situação analisada.  

No caso dos funcionários do Operacional da Confidence, refere-se ao número 

de pedidos analisados e de decisões corretas tomadas a partir da análise da 

possibilidade de ser ou não uma tentativa de fraude, o que os leva a aprovar ou rejeitar 

a compra realizada pelo consumidor das empresas varejistas a que prestam seus 

serviços. Desse modo, produtividade e assertividade compõem as medidas de 

controle da autonomia dos funcionários, sendo que esta última não possui margem 

para erro, conforme grifado na fala de OP_20. 

No que diz respeito a flexibilidade, esta é balizada por um mecanismo de 

compensação em que, diante da necessidade do funcionário se ausentar ou ter a 

jornada de trabalho reduzida por algum motivo particular como, por exemplo, uma 

consulta médica, se estabelece uma forma de recuperação do tempo de trabalho e, 

consequentemente, dos níveis de produtividade e assertividade perdidos. 

Em relação à percepção das diferenças na realidade vivencial da liberdade no 

trabalho (autonomia, flexibilidade e liberdade), pode-se verificar na representação 
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gráfica da Figura 14 que, dentre os sujeitos que foram agrupados na Administração 

(1), apenas G_10 não relata distinções, embora tenha começado no cargo de 

Operador, gradativamente galgado posições na empresa e, com isso, experienciado 

essas mediações políticas em diferentes posicionamentos sociais. 

Os demais entrevistados integrantes do grupo da Administração percebem as 

diferenças e as justificam descrevendo as características do trabalho dos cargos e 

níveis organizacionais, como expõe G_3, Vice-Presidente da empresa: 

 

G_3 - “[...] a flexibilidade é um exemplo, quer dizer a flexibilidade pode existir 
pra muita gente e pode não existir pra todos, isso não é uma injustiça, quer 
dizer, uma pessoa que vai no Operacional ela tem que cumprir o horário de 
trabalho, ela não tem flexibilidade de horários, por quê? Porque ela tá sentando 
numa posição que tem turnos e daí no horário que ela termina vai sentar outra 
pessoa naquele lugar, se ela quiser fazer horário flexível isso não vai funcionar 
por uma questão mínima de logística, simples [...]”. 

 

De forma contrária, dos 13 (treze) sujeitos componentes do grupo Core, 

somente 2 (dois), OP_1 e OP_3, referem-se a diferenças no usufruto da autonomia, 

da flexibilidade e da liberdade. OP_1, funcionária do setor de Gestão de Pessoas, 

atualmente trabalha com carga reduzida para dedicar-se aos estudos, mas, além de 

ter começado como estagiária e passado por outros cargos e setores, já ocupou 

posição de gestão na empresa, o que lhe possibilita analisar a partir de diferentes 

prismas. OP_3, por sua vez, funcionário do setor Comercial trabalhando há 1 (um) 

ano e 4 meses na Confidence, com experiência anterior de mercado, destaca que 

pode não haver total igualdade entre os setores, mas que isso se dá em função das 

exigências do trabalho de cada um. Os espaços semânticos dos discursos dos 

entrevistados demonstram essas percepções: 

 

OP_1 – “Eu costumo falar que a empresa, pode ser duas empresas, porque 
tem a área Administrativa e a área da Operacional, eu acho que, por exemplo, 
uma pessoa do Operacional não sei se ela teria a mesma chance dessa 
flexibilidade que eu tenho, porque lá o trabalho é mais engessado no sentido 
que tem um horário, tem que ligar para o cliente, tem não sei o que, não dá 
pra uma pessoa fazer carga reduzida ali por exemplo, né. 
 
OP_3 – “Eu acho que toda essa parte de, sei lá, de poder trazer cachorro, de 
poder o horário ser um pouco mais flexível, não sei se no Operacional é tão 
flexível, mas a gente, pelo menos a Confidence vende essa ideia de todo 
mundo poder, porque a gente precisa de entrega, óbvio que quando a gente 
fala de um call center não pode todo mundo chegar às dez da manhã e estar 
desde à oito, call center que eu digo de começar o nosso Operacional né, às 
vezes tem pedidos que tem que decidir rápido, mas a gente é bem flexível 
nisso”. 
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Por fim, ainda pode-se visualizar na Figura 14 (página 166) que nenhum dos 7 

(sete) entrevistados que compõem o grupo Operacional declara qualquer tipo de 

percepção acerca de diferenciações nas vivências da liberdade no trabalho. 

Cumpre destacar que juntos, os grupos Core e Operacional compõem o nível 

organizacional “operação” e representam o grande contingente de trabalhadores da 

Confidence: são Assistentes, Analistas, Operadores e Especialistas que trabalham 

diretamente na atividade fim da empresa e/ou concretizam o negócio. Do total de 20 

entrevistados da “operação”, somente 2 (dois) – OP_1 e OP_3 – relataram 

perceberem diferenças entre os níveis organizacionais no que diz respeito à mediação 

política que a empresa realiza, especificamente na oferta de liberdade no trabalho. 

Neste sentido, a análise revela um distanciamento dos funcionários da 

“operação” da realidade política a que estão submetidos, visto que a própria gestão 

da empresa declarou criar e viabilizar práticas de liberdade no trabalho diferentes de 

acordo com as características do trabalho (técnico ou intelectual) e, 

consequentemente, com os níveis hierárquicos. E quando isso passa despercebido 

àqueles que vivenciam a realidade instituída, configura-se o que Pagès et al. (1987) 

define como dominação política, cenário em que a mediação tem seu êxito. 

Por fim, cabe salientar que ao analisar os discursos dos entrevistados é 

clarividente a utilização dos processos de mediação econômica e política como 

justificadores da sua realidade no trabalho. Carga de trabalho excessiva, disposição 

de tempo e pensamento direcionado para a empresa em momentos fora do trabalho, 

envolvimento, comprometimento e exigências de desempenho são compensados 

pelos ganhos econômicos e de liberdade no trabalho. Se a empresa estiver ganhando 

mais, os funcionários entendem que também estarão ganhando mais, e, com isso, 

dedicam-se. Essa é a mediação, um contrapeso entre as vantagens e as exigências. 

 

4.2.3 Mediação Ideológica 

 

A partir de uma narrativa simbólica, os 30 (trinta) sujeitos da pesquisa, “gestão” 

e “operação”, endossaram lemas, valores e propósitos vinculados a uma filosofia 

organizacional; expressaram sentimentos de elitismo; declararam assumir a empresa 

e seus ideais como referência; e descreveram rituais, cultos, práticas de doutrinação 

e aculturação que compõem um contexto de religiosidade organizacional.  
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Abordando os discursos dos entrevistados de forma integral, resgatando as 

vivências da pesquisadora em campo e as análises já realizadas, percebe-se que os 

processos de mediação ideológica não são promovidos estritamente por práticas ou 

por símbolos, mas sim pela constituição de um universo simbólico que abarca o 

objetivo e subjetivo da realidade organizacional, imprime e propaga a ideologia da 

empresa. 

Essa realidade simbólica e ideológica é retratada no contexto cultural da 

empresa em estudo (tópico 4.1), composto por um plano concreto que representa 

material, física e objetivamente a cultura de devoção, e um plano subjetivo dotado de 

significações, ambos abastecidos por simbolismos, bem como nos processos de 

mediação econômica (4.2.1) e política (4.2.2) promovidos a fim de buscar 

contrabalancear os objetivos da empresa e os dos funcionários. 

A integração entre o plano concreto (ambiente visível integrador e despojado, 

cotidiano que combina trabalho, lazer e proporciona qualidade de vida e trabalho 

prioritariamente participativo), o plano subjetivo (estímulo ao envolvimento pessoal, 

estratégias de introjeção dos valores organizacionais, alinhamento e doutrinação 

cultural e transformação da empresa em objeto de adoração) e os simbolismos (troca, 

propriedade, propósito e vínculos) disseminados no contexto cultural, dá origem a um 

sistema social idealista-estratégico que valida as ideias da empresa e forja as formas 

de pensar e de agir no ambiente organizacional. Ou seja, o próprio contexto cultural é 

um produto ideológico. 

Por sua vez, os processos de mediação econômica (4.2.1) e mediação política 

(4.2.2) são baseados em princípios e valores criados pela empresa, que assumem 

caráter prescritivo e normativo e, desta forma, atuam no direcionamento da práxis da 

cultura de devoção. 

Na mediação econômica, o princípio norteador é a meritocracia que além de 

definir os ganhos financeiros e a ascensão na carreira dentro da empresa, é 

incorporada com veemência pelos funcionários a ponto de fazê-los se abster de 

avaliar o valor do seu próprio trabalho e deixar para a empresa e o mercado o poder 

de defini-lo digno ou não de reconhecimento. Os reflexos dessa mediação são 

definidos, respectivamente, por Ramos (1989) e Gramsci (1999): a) o sujeito se 

adapta a realidade construída e abdica de sua individualidade; b) preservam-se os 

preceitos da empresa e garante-se sua hegemonia.  
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As mediações políticas ocorrem através da criação de um cenário de 

democracia, privilégios e autoresponsabilização do funcionário que tem como 

diretrizes os valores e lemas instituídos pela empresa. Desta forma, ainda que 

proporcionando autonomia, flexibilidade e liberdade, principais mediações políticas da 

Confidence, a empresa enquadra o funcionário no seio de uma ordem global 

predefinida pelas suas crenças e princípios. 

O que se revela a partir do resgate destas análises é que o contexto cultural e 

as mediações econômicas e políticas promovidas pela empresa fazem parte de uma 

construção ideológica. Na prática, isso demonstra que a mediação ideológica não 

ocorre em propostas pontuais da empresa, mas sim está imbricada e permeada em 

todo o ambiente organizacional. 

Neste sentido, entende-se que a ideologia assume papel central na cultura de 

devoção. Ela é instituída e trabalhada meticulosamente em todo o contexto e nas 

práticas organizacionais, constituindo-se como um alicerce da cultura de devoção e a 

cultura de devoção como sua sistematizadora e reforçadora, o que revela uma 

interdependência entre ambas – ideologia e cultura de devoção. 

A ideologia da Confidence é baseada em um idealismo pragmático, ou seja, 

está apoiada em ideais, mas com propósitos objetivos e práticos bem definidos. Os 

ideais de ordem moral, social e pessoal se refletem no âmbito organizacional que, por 

meio das políticas e processos de gestão de pessoas, de práticas de doutrinação, 

aculturação, rituais e cultos e do estímulo à sensação de elitismo, envolvem o 

funcionário e direcionam a práxis da cultura de devoção.  

As configurações narrativas - De que se fala? Como se organiza a fala? – e os 

espaços semânticos dos discursos dos entrevistados – Qual o significado do que se 

fala? O que está em jogo quando se fala? – acerca dos processos de mediação 

ideológica são expressas na representação gráfica (Figura 15) e demonstram esta 

interpretação da ideologia da Confidence, empresa estudada.  

Estruturada da esquerda para a direita, a representação gráfica demonstra as 

inter-relações entre os valores (esfera moral), os discursos, os lemas e as referências 

(esfera pessoal), os propósitos (esfera social), as políticas e processos de gestão de 

pessoas (esfera organizacional) estruturadas com base na meritocracia e na 

autoresponsabilização do funcionário e promovidas por meio de doutrinação, 

aculturação, rituais e cultos, e ainda o elitismo (esfera organizacional que também 

abarca o social). 
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Figura 15 – Configurações narrativas e espaços semânticos - processos de mediação ideológica 

 
Fonte: elaborada pela autora (2018).
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O ponto de partida da institucionalização da ideologia da Confidence é a 

declaração de valores, os quais são disseminados e reiterados de maneira contumaz 

no intuito de que sejam incutidos não só nas práticas organizacionais, mas também 

na mente dos funcionários e, assim, haja uma fusão entre os valores organizacionais 

e os valores pessoais. 

Os principais valores destacados pelos entrevistados (confiança, 

transparência, honestidade, ética valorização de pessoas e autenticidade – grifados 

na Figura 15) são baseados em princípios morais e mobilizam a consciência individual 

dos funcionários na medida em que os encorajam a envolverem-se com princípios 

definidos social e culturalmente como bons, corretos e em consonância com o que a 

sociedade de modo geral espera. 

Na Confidence, os valores configuram-se como uma doutrina central que rege 

todas as propostas da empresa e determina a conduta dos funcionários não só dentro, 

mas também fora do trabalho e, por conseguinte, atua na consolidação da ideologia 

dominante e orienta toda a práxis da cultura de devoção. Desta forma, a adesão dos 

funcionários aos valores organizacionais é elemento fundamental para a 

institucionalização da ideologia e para a legitimação e manutenção da cultura de 

devoção. 

A análise dos espaços semânticos dos discursos dos entrevistados – Qual o 

significado do que se fala? O que está em jogo quando se fala? – demonstra essa 

centralidade dos valores para a instituição da ideologia e, por conseguinte, da cultura 

de devoção. Para tanto, destacam-se excertos de falas de 2 (dois) gestores com 

notória importância para a Confidence: o primeiro, G_1, CEO da empresa, declarando 

a importância do alinhamento de valores entre empresa e funcionário; o segundo, 

G_6, Diretor do Operacional, relatando uma história ocorrida fora da empresa em que 

ele esperava que outro funcionário agisse conforme os valores instituídos pela 

Confidence: 

 

G_1 - “[...] a cultura é essa coisa viva que você vai praticando o teu valor 
alinhado com o valor da empresa e que se a gente consegue alinhar com o 
valor do negócio aí tem um resultado que é absurdo”. 
 

G_6 - “Você sabe que essa semana eu tava almoçando com umas pessoas 
e eu tô chocado com isso até agora, tá bom? Isso está me incomodando, 
então tô te dividindo um exemplo real com você que eu tô triste e eu ainda tô 
pensando como eu vou tratar isso, porque eu acho que a pessoa não 
percebeu que ela fez. Uma pessoa, eu tava no almoço, num grande almoço 
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num lugar na semana passada né, hoje é terça, semana passada foi isso, e 
a pessoa vira e fala assim, olha, vamos falar que é aniversário do fulano, 
porque daí gente vai ganhar um sorvete de sobremesa, isso é uma mentira, 
falando assim na mesa. A gente não fez isso né, mas quando a pessoa falou 
isso, é uma pessoa nova, que tá, entende, são as pequenas mentiras, eu não 
sei que bagagem, isso para gente é no, no, no! Não pode mentir uma data 
de aniversário para ganhar uma sobremesa, isso é idiota. E essa pessoa 
passou na prova da Confidence, passou em todas as entrevistas, ela entrou 
aqui, eu sei que ela é uma pessoa boa, mas ela traz essa questão, né”. 

 

A importância dos valores como elementos formadores da ideologia e, portanto, 

da cultura de devoção, foi destacada por Collins e Porras (1995) e por Fossá (2003) 

em seus estudos. 

Collins e Porras (1995) destacaram os valores centrais e também os objetivos 

como fundamentais na constituição de uma ideologia central. Fossá (2003), por sua 

vez, ao estudar a cultura de devoção em empresas familiares e visionárias, não só 

elencou os valores compartilhados como uma das categorias a serem analisadas para 

compreender a cultura de devoção nestes contextos, como também considerou o 

sistema de valores organizacionais o componente mais importante na formação do 

construto cultura de devoção. A autora destacou, ainda, que a consolidação da cultura 

de devoção está diretamente relacionada à incorporação dos valores da empresa 

pelos funcionários (FOSSÁ, 2003). 

No entendimento de Dejours (1991), não é possível alinhar objetivos pessoais 

e organizacionais, sendo necessário o uso da criatividade para realizar a gestão das 

contradições inerentes à relação entre empresa e trabalhador. Exatamente o que se 

revelou nesta pesquisa: a empresa estudada cria e oferece aos funcionários um 

universo do qual eles desejam fazer parte e, desta forma, o aderem sem oposição. 

A Confidence projeta seus valores em todas as suas práticas, objetivas ou 

simbólicas, atingindo, assim, esferas centrais da vida do indivíduo enquanto sujeito 

social, como a moral, as expectativas de cunho pessoal, as respostas ao ambiente 

social e suas imposições, bem como no espaço organizacional onde ele se reconhece 

como profissional. Deste modo, o funcionário deposita na empresa não só seus 

propósitos profissionais, mas, sobretudo, suas crenças, corroborando para a 

instituição de uma religiosidade organizacional e, segundo Pagès et al. (1987), 

configurando uma alienação ideológica, o estágio mais profundo de alienação. 

Para que isso seja efetivamente possível, a empresa se utiliza do poder dos 

discursos como veículo dos seus valores, proferidos principalmente nas vozes do 

CEO, dos sócios e dos líderes intermediários - os mesmos que disseminam 
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simbolismos no contexto cultural –, os quais, por meio de suas posições hierárquicas 

de destaque, validam e solicitam a adesão da filosofia da Confidence. 

Os discursos representam o poder consubstanciado nas mediações 

ideológicas, um poder perlocucionário exercido por meio de persuasão emocional e 

simbólica sobre os funcionários a fim de influenciá-los. Isto significa, no sentido 

habermasiano, uma ação estratégica orientada para o êxito e, portanto, não 

simplesmente comunicativa e restrita ao plano semântico da linguagem; é o discurso 

como uma força perlocucionária que intervém no mundo objetivo (HABERMAS, 

2012a, 2012b). 

Desta forma, os valores são propagados em todo o ambiente organizacional, 

atingem as searas pessoal e social da vida do trabalhador na empresa, conduzindo-o 

a aderi-los e reproduzi-los e, assim, se refletem na esfera organizacional, que 

corresponde à aplicação e expressão prática da mediação ideológica na Confidence. 

G_9, Gerente do Operacional, destaca em sua entrevista o papel dos discursos 

proferidos pela empresa no estímulo ao amor e à devoção dos funcionários a 

empresa: 

 

G_9 – “Eu acho que, em partes, [as pessoas amam trabalhar na Confidence] 
porque a empresa vende que é ótimo trabalhar aqui e isso ajuda um montão. 
Eu acho que todas ações que você tá vendo, como você vê tem muitas ações 
e nas ações tá contando que a empresa é um lugar legal de ir, desde o 
presidente falando, gente olha que legal o que a gente fez, desde ter um 
Grupo de Afinidade falando olha aqui como você tem chances de carreira, 
veja aqui como tudo tá na tua mão, olha só gente, tem muita dessas ações, 
tem uma propaganda por repetição, por constância que as pessoas 
acreditam, então eu acho que a ideia não é só vender, tá bom? Eu acho que 
quem tá vendendo realmente acredita naquilo, mas o que eu quis dizer, acho 
que isso daqui cria no inconsciente das pessoas que isso é um lugar bom e 
que aproveite que você tá num lugar bom, seja feliz aqui, a gente quer que 
você seja feliz, toda hora a gente fala, não, porque a empresa quer que você 
seja feliz, a empresa quer, então acho que uma parte é as pessoas 
comprarem essa ideia, “pow” aqui é um lugar legal, se é um lugar legal, ah 
deixa eu aproveitar”. 

 

Diante do exposto, interpreta-se o discurso como instrumento de dominação e 

de condicionamento ideológico na cultura de devoção. É utilizado pela empresa como 

veículo da sua filosofia e como direcionador do que os funcionários precisam ser e 

fazer para legitimá-la; ao mesmo tempo, é assumido pelos próprios funcionários 

servindo como justificação da realidade social vivida. Este entendimento vai ao 

encontro das considerações de Marx (2013) acerca do papel da linguagem como 
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legitimadora da dominação de classe e da dominação do homem pelo próprio homem, 

tendo como elemento central o poder.  

Na esfera pessoal, os lemas são exemplos claros da promoção dos valores 

organizacionais por meio do poder dos discursos. Atrelados aos valores da confiança 

e da ética – Liberdade com Responsabilidade –, da valorização de pessoas – Todo 

profissional é uma pessoa e parte importante da pessoa é um profissional; aproveite 

seu tempo aqui produzindo e crescendo – e da autenticidade – Seja você mesmo” –, 

e entoados cotidianamente pelos gestores da empresa, os lemas oferecem aos 

funcionários respaldo a expectativas individuais e a crença de que estão se engajando 

em prol de si mesmos. 

Além disso, a empresa e quem a fez/faz, neste caso o CEO e os sócios, 

oferecem aos funcionários um conjunto de referências profissionais e pessoais, 

passando a representar algo fundamental na vida do indivíduo como pessoa e não só 

como trabalhador: um objeto de idealização. Isso conduz os funcionários a um 

processo de identificação e de projeção de suas expectativas pessoais na empresa. 

Pode-se dizer aqui que, nesta esfera o funcionário produz uma mediação dele 

com ele mesmo, pois, para lidar com a insistência da empresa em incutir seus valores, 

crenças e princípios, ele produz uma concepção desejada de empresa com a qual se 

identifica e onde ele projeta seus desejos individuais. Pagès et al. (1987) denomina 

essa empresa produzida como “organização imaginária”, a qual permite a fusão entre 

o agressor (empresa) e o agredido (funcionário). 

No âmbito social, o eixo central é o simbolismo do propósito do trabalho já 

descrito no contexto cultural (tópico 4.1) – Levar o bem, combater o mal, evitar crimes, 

identificar bandidos –, que gera nos funcionários um sentimento de contribuição social 

por meio do trabalho baseado nos valores da ética e da honestidade. 

O trabalho é uma fonte estruturante do indivíduo, não consistindo apenas em 

um modo de ganhar a vida, mas, também, em uma forma de inserção e de status 

social que permite a estruturação de sua personalidade e identidade e, por 

conseguinte, que colabora para que o indivíduo atinja suas aspirações (DEJOURS, 

1992, 1993, 1994). Ocupa lugar de atividade central na vida do ser humano, que o 

enxerga como condição para autoafirmação na sociedade, sendo, portanto, fonte de 

realização pessoal, profissional e, sobretudo, social.  

Utilizando-se deste entendimento, a empresa estudada dissemina uma 

concepção de trabalho que proporciona aos seus funcionários o desenvolvimento 
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pessoal e profissional, e, sobretudo, que lhe oportuniza tornar-se um ser social. Desta 

forma, a empresa e o trabalho nela desempenhado preenchem a necessidade do 

indivíduo de fazer algo bom aos olhos do mundo (FREITAS, 2006), uma necessidade 

de natureza social. Para G_9, a empresa vende ao funcionário um sonho:  

 

G_9 - “O outro eu acho que é viver o sonho tem de, as pessoas comprarem 
que você tá fazendo uma diferença, acho que daí vem uma questão mais 
corporativa não só do líder, que é vender realmente um sonho, “pow” gente a 
gente vai fazer o impossível, a gente vai sempre inovar, criar coisas novas, a 
gente tá numa empresa super inovadora, a gente tá na empresa pra trabalhar, 
criar esse clima positivo deixa as pessoas com a cabeça livre pra conseguir 
produzir também”. 

 

Ao abarcar as esferas moral, pessoal e social, a empresa fornece uma base 

estrutural para a vida dos funcionários que, a partir disso, forma uma identidade 

tomando os preceitos organizacionais como referência. Assim, se configura um 

mecanismo de retroalimentação em que o indivíduo se estrutura a partir do que a 

empresa lhe oferece e, ao mesmo tempo, conforme sugere Fossá (2003), se 

reconhece na empresa e se autorrealiza. Nas palavras de Freitas (2006), a empresa 

faz um “comércio de identidade”. 

No âmbito organizacional, ou seja, na esfera pragmática da mediação 

ideológica, a empresa se utiliza de políticas e práticas de gestão de pessoas baseadas 

na meritocracia e na autoresponsabilização, bem como do elitismo para orientar a 

materialização da cultura de devoção, ou seja, para direcionar a sua práxis. 

As políticas e processos de gestão de pessoas possibilitam a incursão dos 

valores organizacionais por meio de doutrinação, aculturação, rituais e cultos 

(descritos no tópico 4.1 – contexto cultural), que vão desde os processos de 

recrutamento e seleção até as práticas demissionais e se configuram como medidas 

efetivas para o estímulo a devoção.  

Além de basearem-se nos valores organizacionais, as políticas e processos de 

gestão de pessoas assumem como diretrizes a meritocracia e a 

autoresponsabilização, colocando totalmente sobre o funcionário a responsabilidade 

pela sua motivação, determinação e, acima de tudo, pelos seus resultados. Para 

G_10, por exemplo, basta fazer por merecer que o funcionário será recompensado: 

“[...] se você faz a sua meritocracia, se você cumpre o que a empresa quer, você pode 

fazer tudo o que você quer”. 
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A Confidence incentiva o que Gaulejac (2007) denomina de gestão de si 

mesmo, que compreende o empoderamento do indivíduo para fixar seus objetivos, 

avaliar seu desempenho e tornar seu tempo lucrativo. Com isso, a empresa torna-se 

isenta de suas exigências e mantém intocada a sua imagem de instituição justa e a 

ser amada.  

Isso é internalizado pelos funcionários tão eficazmente que, ao obterem 

resultados positivos e de sucesso, atribuem a causa à empresa; por outro lado, diante 

de resultados negativos e de fracassos, assumem para si a culpa. Como exemplo, 

OP_10 atribui quase que exclusivamente ao funcionário a responsabilidade da 

decisão de uma demissão: 

 
OP_10 - “Eu até brinco com a minha Coordenadora, que ninguém, ninguém 
demite ninguém aqui na Confidence, a gente que se demite, por exemplo 
quando um Analista é demitido, é, 99% das vezes ele já foi direcionado, ele 
já foi auxiliado, ele já teve feedback, ele já foi acompanhado. Então, eu acho 
que pra jogar a toalha mesmo, acho que é a última opção, quando a pessoa 
já tá mostrando, não quero mesmo né, e aí você tem que dar oportunidade 
pra pessoa se encontrar também”. 

 

Para Pagès et al. (1987), as práticas de recursos humanos têm caráter 

ideológico. No entanto, dada a sua abrangência na empresa, haja vista a sua atuação 

desde a atração de candidatos, perpassando pelas práticas de desenvolvimento até 

o desligamento do funcionário e, por conseguinte, seu potencial pluridimensional de 

desenvolvimento de processos de subordinação, estas são trabalhadas em todas as 

instâncias de mediação, não restringindo seu poder de dominação ao âmbito 

ideológico, mas também incidindo sobre o econômico, o político e o psicológico. 

O elitismo, por sua vez, um forte indício de uma cultura de devoção, 

compreende a promoção de sentimentos de privilégio, de destaque e superioridade 

perante o mercado, demais empresas e profissionais. Na esfera organizacional, é o 

elemento que mais é trabalhado utilizando-se o poder dos discursos, haja vista sua 

reafirmação constante por parte da empresa e seus gestores. 

Por fim, no intuito de demonstrar o contexto de alienação ideológica dos 

funcionários da Confidence, formado a partir das mediações promovidas, apresentam-

se, no Quadro 11, os estilos discursivos referentes às esferas moral, pessoal, social e 

organizacional que tangibiliza o que é idealizado.  
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Quadro 11 – Estilos discursivos - processos de mediação ideológica 

(continua) 

ESFERA  NARRATIVA DO ENTREVISTADO 

Pessoal 

Lemas 

Liberdade com 
Responsabilidade 

- OP_17 – “O que eles pregam bastante que é o lema da Confidence é a responsabilidade e a 
liberdade com responsabilidade, e isso a gente vê que se cumpre bem no dia a dia, né, com 
relação, por exemplo, ao uso de celulares, ao uso de internet que é fora do, não é uma ferramenta 
de trabalho. Então, assim pode, a gente pode usar o celular? Pode. Pode, a gente pode consultar 
a internet? Vamos supor até mesmo um e-mail, até mesmo os sites que a gente tá acostumando, 
pode! Eles dão a liberdade para isso, mas você também tem que ter responsabilidade pra você 
trabalhar”. 

Todo profissional é uma 
pessoa e parte 

importante da pessoa é 
um profissional 

- OP_11 - “Eu acho que isso tudo é bem estimulante pro Analista, que ele vê que ele não é um 
número aqui dentro, como eu também me senti na outra empresa, ele é uma pessoa que ele tem 
valor tanto que aqui ele é chamado de colaborador, não de funcionário, colabora e muito pro 
desenvolvimento da Confidence”. 

Seja você mesmo 
- G_8: “Você não precisa se transformar a hora que você entra na empresa, então você pode vir 
você mesmo né, eu me sinto muito bem aqui como eu sou”. 

Aproveite seu tempo 
aqui produzindo e 

crescendo 

- G_6 – “A gente pode ter aqui pessoas que estão estudando Letras, Veterinária, Computação, 
muitas coisas, mas o que estimula é, dado o que eu estou fazendo esse trabalho e já que isso na 
minha vida agora é necessário, porque eu tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro pra me 
formar no meu curso de qualquer coisa, o que estimula é, porque que eu não posso passar por 
essa fase de uma maneira legal, descontraída, saudável e crescendo pessoalmente? A gente não 
precisa ficar a vida inteira na Confidence, mas será que não pode ser legal e com crescimento 
enquanto você tiver aqui? E os sócios falam muito isso e eu falo numa das minhas Acolhidas: o 
tempo vai passar de qualquer jeito né, porque que eu não aproveito esse tempo, né? 

Referências 

O CEO como referência 
pessoal e profissional 

- G_7 – “[...] eu sou uma admiradora do João, eu tenho muito orgulho de trabalhar numa empresa 
que o João é o CEO, porque eu acho que ele é uma pessoa que consegue encantar as outras 
pessoas, mais do que qualquer outra coisa assim, quando você tem um CEO que encanta né, você 
consegue engajar você consegue fazer com que o outro acredite, você consegue fazer várias 
coisas né pra um lado bom. Então, eu falo que assim a Confidence é um sonho do João e ele, a 
maneira dele encantar as pessoas faz com que esse sonho dele faça parte do nosso sonho”. 

Admiração pelos sócios 
e pela empresa 

- OP_6 – “Então você imagina, o cara foi empreendedor e, tipo, existem os sócios os que tipo – no 
caso da Confidence, os sócios da Confidence são as pessoas que fundaram a empresa, então, na 
época em que a Confidence estava sendo construída, o João, o Vitor37 botaram dinheiro do bolso 
e a empresa no negativo, então eu acho que é um benefício da coragem deles, assumir tanto risco, 
eu não sei se eu teria coragem de largar meu emprego e assumir uma empresa, eles tiveram uma 
oportunidade e eles agarram isso, às vezes você tem e não agarra”. 

                                                 
37 Nome fictício dado ao Vice-Presidente da empresa a fim de preservar sua identidade. 
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Quadro 11 – Estilos discursivos - processos de mediação ideológica 

(conclusão) 

ESFERA  NARRATIVA DO ENTREVISTADO 

Social Propósitos 

Papel social do trabalho 

- OP_19 – “Então eu acho que tem essa função da Confidence aqui, tipo e ela tem um papel na 
sociedade bem legal, então eu fico orgulhoso por isso”. 
- OP_2 – “Então, pow, combater a fraude de certa forma é uma coisa que é um bom objetivo de 
vida, porque você está fazendo o bem para a sociedade, a médio prazo, mesmo que não for tão 
direto o impacto”. 

Levar o bem, combater o 
mal, evitar crimes, 
identificar bandidos 

- OP_3 – “Aqui eu me sinto trabalhando pelo bem né, tu trabalha combatendo fraude, tu quer pegar 
quem faz mal, quem é bandido na coisa, então eu acho que isso também traz um sentimento de 
gratidão assim pra nós que é trabalhar para o bem”. 

Organizacional 

Doutrinação 
Aculturação 

Rituais 
Cultos 

Recrutamento baseado 
na marca da cultura 

 
Processo seletivo 

rígido 
 

Acolhimento de novos 
funcionários baseado na 

cultura 
 

Treinamento intensivo 
 

Eventos: Dia da Cultura, 
Reunião de Líderes 

 
Mecanismos laudatórios 

1. Sobre o processo seletivo rígido: 
- OP_3 – “[...] todo mundo que tá aqui dentro já se orgulha por ter passado na prova né, começa 
por aí”. 
- G_9 - “Eu acho que tem uma cultura muito bem definida e seleciona pessoas que estejam dentro 
da cultura, é um pedaço muito importante do processo seletivo é selecionar as pessoas que 
estejam dentro dessa cultura”. 
2. Sobre o acolhimento: 
- G_8: “No meu primeiro dia de trabalho as pessoas pararam a área, se apresentaram, fizeram 
uma dinâmica, teve café da manhã e essa é uma tradição que a gente mantem até hoje, todas as 
pessoas que entram na área, a gente para a área, faz uma brincadeira, uma acolhida, foi na manhã, 
então foi um momento assim, meu primeiro dia de trabalho foi um momento super especial”. 
- G_4 - “Então, isso pra mim é uma das práticas mais importantes, porque acelera o processo de 
aculturamento e mesmo tipo pra começar a trabalhar mesmo”. 
3. Sobre o treinamento intensivo: 
- OP_9 - “É dado todo um treinamento, é feito um acompanhamento em cima do funcionário, então, 
ele se sente meio que protegido [...]”. 

Elitismo 

Privilégio de trabalhar na 
empresa 

 
Sentimento de ser “a 

melhor” 

- OP_7 – “Aí quando eu entrei aqui, aqueles três muito bons era todo mundo aqui então, não tinha 
um mais ou menos, não tinha um ruim, todos eram muito bons, aí eu falei, nossa, é meio diferente, 
quando você passa a fazer parte de um time quando você acha que todo mundo é muito bom cê 
fala, meu, eu tenho que fazer jus de estar pertencendo a esse grupo, então eu quero me mostrar 
ser uma pessoa muito boa”. 
- OP_13 - “Então, se a empresa tem que entregar isso, todo mundo tem que ser bom o suficiente 
pra conseguir contribuir, isso é bastante reforçado na Confidence, número um, é uma empresa 
líder em autenticação antifraude no e-commerce, tem várias questões que são repetidas sempre 
pra gente, né”. 

Fonte: elaborado pela autora (2018). 
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A ideologia da Confidence constitui, ideal e pragmaticamente, um universo 

simbólico edificado por meio de valores baseados em ideais morais e da mobilização 

de dimensões importantes da vida do indivíduo. Oferece aos funcionários não só um 

conjunto de significações e práticas organizacionais, mas também uma filosofia e uma 

religiosidade organizacional. Faz do ambiente organizacional um espaço de 

realização profissional e pessoal que lhe oferece tudo aquilo que ele gostaria de ser e 

de ver na sociedade em geral; da mesma forma que acontece nas religiões, ele 

encontra conforto e amparo, neste caso, na empresa. 

Trata-se de uma ideologia gerencialista que naturaliza e ratifica objetivos 

baseados em uma moral do bem comum por meio do poder dos discursos e, desta 

forma, constitui uma “empresa cidadã”: boa governabilidade, responsabilidade social 

e compensação da lógica do lucro às custas de construções morais (GAULEJAC, 

2007). Tem como suporte operacional – mas também simbólico – as políticas e 

processos de gestão de pessoas que operam por meio da disseminação de princípios 

meritocráticos e da desculpabilização das exigências da empresa por meio da 

autoresponsabilização do funcionário. 

A partir do exposto, entende-se que a ideologia representa a visão de mundo 

construída pela empresa, difundida por meio de força perlocucionária que faz com que 

a realidade apresentada seja tratada como absoluta, óbvia e (até) perfeita, 

oferecendo, assim, suporte para autenticar a cultura de devoção. Tomando-se como 

referência Marx (2013), a cultura de devoção pode ser considerada, ao mesmo tempo, 

elemento imaginativo de crenças e representações de mundo, e elemento de ação da 

ideologia; ela dá “corpo” a uma práxis: visão de mundo e prática organizacional.  

Essa é a face da ideologia enquanto alicerce da cultura de devoção e da cultura 

de devoção enquanto sistematizadora da ideologia dominante ou enquanto um 

cenário de institucionalização de uma ideologia gerencialista. Ou melhor, há de se 

considerar ideologia e cultura de devoção uma via de dois sentidos: a ideologia 

alicerça a cultura de devoção e a cultura de devoção reforça e preserva a ideologia 

da empresa, mascarando as diferenças, eludindo as reflexões e facilitando o 

estabelecimento de vínculos e/ou a alienação do trabalhador. 

Neste ponto da análise já é possível tecer duas considerações importantes 

acerca da cultura de devoção: a) a ideologia é ponto nevrálgico e é agente de 

legitimação e de manutenção; b) os processos de legitimação e manutenção ocorrem 

simultaneamente.  
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Por constituir um universo simbólico que abarca objetiva e subjetivamente uma 

realidade social produzida, a ideologia garante o nível mais totalizante de legitimação 

da cultura de devoção; ao ser impressa no contexto cultural e utilizada como base 

para os princípios norteadores das mediações econômicas e políticas, age na 

manutenção da cultura de devoção. Neste sentido, legitimação e manutenção da 

cultura de devoção se configuram como processos interligados, que se retroalimentam 

a partir das construções ideológicas da empresa. 

 

4.2.4 Mediação Psicológica 

 

As mediações psicológicas podem ser consideradas sistemas de modulação 

da consciência prática e dos esforços inconscientes dos funcionários para que façam 

uma fusão entre a dimensão pessoal e a profissional em prol dos propósitos 

organizacionais. Abrangem propostas que visam minimizar possíveis conflitos 

interiores do funcionário e induzir a transformação da sua energia psíquica em força 

de trabalho (PAGÈS et al., 1987). 

Utilizando-se de narrativa simbólica, os 30 (trinta) sujeitos da pesquisa dos 

níveis da “gestão” e da “operação”, relataram estratégias da Confidence relacionadas 

ao estabelecimento de ligações, vínculos, ativação de emoções e sentimentos e 

demais domínios afetivos que os conduzem a fundirem vida pessoal e profissional, 

introjetar os planos da empresa como sendo próprios, personificar a empresa e, 

assim, ter justificativa para tudo que ela lhes propõe e exige.  

A Figura 16 demonstra os posicionamentos discursivos - Quem é o sujeito 

social que fala? De que lugar social fala? –, as configurações narrativas - De que se 

fala? Como se organiza a fala? – e os espaços semânticos dos discursos dos 

entrevistados – Qual o significado do que se fala? O que está em jogo quando se fala? 

– acerca dos processos de mediação psicológica investidos pela empresa estudada. 

A representação gráfica demonstra os quatro eixos centrais de mediação 

psicológica na Confidence: fusão, modulação, culto e personificação, e justificação. 

Abaixo de cada um deles são apresentadas as práticas da empresa para promovê-los 

e na sequência, as posições discursivas dos entrevistados. Na faixa final da figura, 

elencam-se os principais reflexos que efluem sobre os funcionários e que, ao mesmo 

tempo, subsidiam a continuidade desse cenário de mediação psicológica. 
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Figura 16 – Posicionamentos discursivos, configurações narrativas e espaços semânticos - processos de mediação psicológica 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018).
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O primeiro eixo da representação das mediações psicológicas compreende a 

promoção da fusão da vida pessoal com a vida profissional e representa o principal 

desencadeador das demais manifestações de domínio sobre o inconsciente dos 

funcionários.  

Os estímulos ao envolvimento pessoal, proximidade, estabelecimento de 

vínculos e laços entre colegas de trabalho e com a empresa fazem parte de todo o 

contexto cultural da Confidence. São oportunizados por práticas organizacionais que 

focam na aproximação da vida íntima do funcionário ao ambiente de trabalho. 

O Dia da Família e o Dia dos Filhos atraem para a empresa as pessoas com as 

quais os funcionários estabelecem relações centrais em suas vidas; a “UAU! 

Conversa” possibilita a criação de relações de confiança entre o funcionário e um 

mentor/orientador de escolhas relacionadas a sua vida pessoal e/ou profissional; as 

Rodas de Conversa são grupos de apoio instituídos pela empresa para promover o 

diálogo, a interação e o direcionamento de questões de ordem pessoal e/ou 

profissional dos funcionários; por fim, os Grupos de Afinidades permitem aos 

funcionários vivenciarem um pouco de si mesmos, enquanto pessoas e não só 

enquanto profissionais, dentro do ambiente organizacional, trazendo seus hobbies e 

gostos individuais para serem compartilhados. 

Ademais, a fusão da vida pessoal com a vida profissional é promovida na 

empresa estudada por meio dos simbolismos disseminados, pela estruturação dos 

espaços físicos, pelo clima organizacional criado e todo o cenário da Confidence, o 

que demonstra sua permeabilidade nas propostas da empresa.  

Fundador e cofundador da Confidence, G_1 e G_2 respectivamente, sustentam 

suas linhas discursivas na importância de o funcionário não separar a vida pessoal da 

profissional quando está no trabalho, primeiro para que ele não se sinta abandonando 

algo de si mesmo do lado de fora da empresa, se sinta inteiro e, portanto, trabalhe por 

inteiro; segundo para que, ao trazer sua vida pessoal para dentro da empresa, trabalhe 

em prol dela, o que gerará mais empenho e envolvimento do que simplesmente rotinas 

organizacionais. CEO da empresa, G_1 elege este como “o grande segredo da 

cultura” da Confidence. 

Para os funcionários do nível da “operação” que relatam a fusão da sua vida 

pessoal e profissional na Confidence, isto é um benefício individual para eles, como 

também para seus resultados profissionais dentro da empresa, conforme colocam 

OP_2 e OP_6: 
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OP_2 - “E até a parte, o outro benefício é a parte pessoal mesmo, a gente, 
você conseguir se vestir do jeito que quer e poder ter relações com qualquer 
pessoa do jeito que cê quer, então é até normal ter casais aqui na empresa, 
que é uma coisa que normalmente é abolida em outras empresas e acho que 
no geral só motiva as pessoas ficarem mais compradas mesmo com a ideia, 
né”. 
 
OP_6 – “Eu gosto bastante dos Grupos de Afinidade [...] isso, às vezes, 
facilita as questões de trabalho assim, sabe? Então, eu acho que colocar 
pessoas de várias áreas diferentes com pensamentos diferentes, com 
formações diferentes pra falar sobre um assunto que nem é sobre o trabalho, 
isso é “putz”, isso pra mim tem muito ganho, porque você meio que gera uma 
empatia assim, sabe? Porque querendo ou não, nossa, a empatia faz muita 
diferença, eu já percebi isso, se você tá trabalhando com alguém que você 
não tem empatia, você até vai fazer o que, às vezes, se é uma relação entre 
área cliente e uma área fornecedora, [...] se você não tem empatia, você até 
faz, só que eu acho que dependendo da situação você nem se coloca no lado 
da outra pessoa, agora se a empatia já existe no início, “putz”, você dá aquele, 
não, “vamo” que eu vou te ajudar e tudo mais”. 

 

Os entrevistados demonstram suas percepções sobre o retorno das práticas de 

estímulo ao relacionamento e estabelecimento de vínculos para eles e para a empresa 

como um todo. Por outro lado, além de alguns entrevistados não mencionarem essa 

fusão da vida pessoal e profissional (G_3; G_7; OP_3; OP_9; OP_13; OP_15; OP_16; 

OP_17; OP_18 e OP_20 – 10 entrevistados de 30), dois deles, G_9 (Gerente do 

Operacional) e OP_8 (Analista Sênior da Inteligência Estatística), mencionaram não 

misturar a vida pessoal com a profissional e primar pela privacidade de suas relações 

íntimas, posicionamento este retratado na fala de OP_8: 

 

OP_8 - “[...] o insight eu posso ter a qualquer momento, mas eu, quando eu 
tô em casa se eu tiver um insight, eu tive um insight, mas eu não me preocupo 
em ter um insight, eu me preocupo em fazer outros projetos que eu tenho 
assim, sabe? Acho que esse é o ponto que eu sou bem diferente da cultura, 
acho que o João [CEO da Confidence] sempre prega bastante isso, que você 
não consegue separar e você vai ter insights em qualquer momento do seu 
dia, mas é uma coisa que hoje eu tento separar assim”. 

 

A partir da oportunidade de unir as esferas pessoal e profissional de suas vidas 

dentro do ambiente de trabalho, os funcionários da Confidence demonstraram buscar 

a modulação de seus planos individuais de acordo com o que a empresa lhes promete 

oferecer atual e futuramente. Para esse eixo de mediação psicológica (o segundo da 

representação gráfica – Figura 16) também existem práticas organizacionais 

estruturadas, tais como a “UAU! Conversa”, já mencionada, e o Plano de 

Desenvolvimento Individual (PDI), que estabelece metas de progresso para o 
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funcionário no âmbito pessoal e profissional, as quais são acompanhadas pelo gestor 

imediato. 

A modulação do indivíduo é expressa principalmente por entrevistados do nível 

da “operação”, compreendendo 9 (nove) funcionários que relataram disposição em 

adequar planos de vida pessoal e/ou profissional, mesmo aqueles que já tinham 

estabelecidos antes de trabalhar na Confidence, de acordo com o que vivenciam na 

empresa e o que podem nela galgar se estiverem alinhados com suas expectativas.  

Mudança de formação acadêmica (graduação) e replanejamento do plano de 

carreira traçado antes da empresa foram as principais manifestações destes 

entrevistados. Nesta lógica, como exemplos representativos destas mediações tem-

se OP_2, OP_10 e OP_12. 

OP_2, Especialista da Inteligência Estatística, relatou estar modificando seu 

plano de carreira de acordo com as expansões da empresa no mercado internacional 

que, atualmente, tem um escritório em Miami, nos Estados Unidos da América (EUA). 

Por sua vez, OP_10, Analista Sênior do Operacional, graduanda em Psicologia, 

declarou sua intenção de adequar sua futura formação a oportunidades dentro da 

Confidence; e OP_12, também Analista Sênior do Operacional, coloca em segundo 

plano um desejo de formação por afinidade para buscar uma formação em prol do seu 

trabalho na empresa. Estas opções dos funcionários se dão, principalmente, porque 

eles não se imaginam fora da empresa ou sequer cogitam a possibilidade de se 

desligarem da Confidence. 

 

OP_2 - “Engraçado, porque antes de eu entrar no trabalho eu tinha muito bem 
mais definido isso do que agora”. “[...] eu fui lá nas minhas férias agora, eu 
visitei a Confidence lá [escritório em Miami – EUA] para conhecer lá. No meu 
tempo livre eu quis ir na Confidence, conversei sobre o meu trabalho, 
conversei bastante”. 
 
OP_10 - “Hoje para te falar a verdade, eu não me enxergo fora da Confidence, 
eu não, é claro que eu tenho meu objetivo de ter o meu consultório, porque 
eu amo clinicar, assim de conversar mesmo, de entender a necessidade das 
pessoas, mas querendo ou não, isso eu já faço aqui né com os Analistas. 
Então, eu não penso sair da Confidence, penso sim em me formar e é meu 
sonho e fazer pós, e fazer, e fazendo o que der, sabe?!. Então, meu objetivo, 
um dos objetivos já foram, já foi alcançado, que foi virar Sênior, então meu 
objetivo é ser Supervisora e me formar e depois ver como que eu me encaixo, 
como eu como eu posso encaixar o meu diploma aqui dentro, entendeu?” 
 
OP_12 - “É, formação tenho só o segundo nível né completo, não consegui 
cursar ainda faculdade, eu ia começar a fazer História, mas mais por paixão 
mesmo, porque eu gosto bastante, mas eu vou agora no meio do ano vou 
procurar uma coisa voltada pra área de gestão mesmo, pensando muito na 
Confidence, porque assim, o cargo que eu tenho não chega a ser um gestor, 
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mas é par, trabalha junto e o próximo nível é gestão. Então, quero me 
aprimorar nisso que é o que eu gosto e História vai ficar bem mais pra frente, 
porque é só uma paixão mesmo só pra me aprofundar mais”. 

 

Além disso, os entrevistados descreveram momentos em que buscaram o 

apoio das ferramentas da empresa (PDI e “UAU! Conversa”) como forma de 

aconselhamento para delinear seus planos de vida pessoal e/ou profissional. OP_19, 

Analista Financeiro – nível da “operação” – e G_10, Coordenador da área de 

Qualidade do Operacional – nível da “gestão” – buscaram orientação da empresa para 

definir qual curso de graduação iriam optar. 

 

OP_19 - “[...] tem a UAU! Conversa lá, aí já pedi duas vezes, uma vez eu 
conversei com gerente do RH, porque era mais, ah era época que tava 
entrando na faculdade, pensei fazer esse curso, tô pensando em fazer esse, 
o que você acha? Eu sei que esse aqui faz mais sentido pra empresa, mas 
eu tô na dúvida”.  

 
G_10 - “E nisso, até mesmo depois que o Leandro38 falou que eu tinha que 
fazer uma faculdade e era pra eu pensar o que que eu queria fazer eu falei 
“ah, quero fazer uma coisa relacionada a gestão”. P: Até então, tu não tinha 
pensando em, que curso que tu gostaria de fazer? E: Não porque, assim, 
cursos eu até tinha pensando na época, porque assim, eu fiz curso de web 
designer e designer gráfico na minha adolescência [...] era isso que eu queria 
seguir na minha vida, mas eu sabia que era uma vida mais ou menos muito 
autônoma, então tipo eu tenho que ficar fazendo muito freelancer e era uma 
coisa que eu não sou bom de ficar fazendo freelancer. Mas aí eu não sabia 
se eu queria fazer uma faculdade nisso porque é uma coisa que eu gosto de 
fazer e tal ou se eu ia fazer uma coisa relacionada ao trabalho que eu estava 
fazendo naquele momento, então eu ficava muito pensando, pensando, 
pensando e eu decidi que eu queria ser gestor eu fiquei pensando “putz” quais 
são as faculdades pra isso? E aí Engenheiro de Produção, RH, Administração 
e tudo mais, começou abrir um leque, né? Aí você fala assim: qual que você 
quer fazer? E aí eu perguntei pro Leandro qual que ele fez e pra mim o 
Leandro ele é um gestor muito bom, [...], então eu admiro uma pessoa que 
consegue ser assim, e ele é muito bom nisso, aí eu falei: Leandro qual que é 
a faculdade que você fez? Aí ele falou assim, ah, eu fiz Administração na 
Mackenzie e tudo mais. Aí eu falei “pow” Administração, o que que você acha 
de eu fazer Administração? 

 

Os funcionários demonstraram submeter suas individualidades às expectativas 

que nutrem em relação à empresa ou aquilo que julgam necessário para nela 

permanecerem. Com o passar do tempo, vão forjando uma identidade alinhada com 

a empresa e, então, “ser funcionário da Confidence” começa a se configurar como 

parte da sua natureza. Ou seja, o funcionário vai se adaptando a uma “realidade 

fabricada” e perdendo contato com a sua “verdadeira individualidade” (RAMOS, 1989, 

p. 99). 

                                                 
38 Nome fictício dado ao Diretor do Setor Operacional da empresa a fim de preservar sua identidade. 
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A partir destes dois eixos iniciais de mediação psicológica, fusão e modulação, 

passa-se ao desenvolvimento do culto e personificação da empresa e da justificação 

das exigências da empresa. Estes dois últimos eixos de mediação psicológica podem 

ser considerados descendentes dos primeiros, visto que além de terem como suporte 

as práticas promovidas pela empresa, têm sua origem atrelada à existência de 

vínculos e relacionamentos – fusão –, bem como a busca por pertencimento e 

adequação à empresa – modulação. 

O culto e a personificação compreendem mediações relacionadas à glorificação 

das ações da empresa e à representação dela como “alguém” a quem se atribui 

qualidades sagradas, tais como ser justa, humanizada, transparente e que valoriza as 

pessoas. São operacionalizadas por meio da promoção de eventos, festas e 

comemorações das conquistas da empresa, especialmente dos prêmios que recebeu 

como uma das melhores empresas para trabalhar (Great Place to Work – GPTW; Você 

S/A) ou uma das empresas mais amadas no Brasil (Love Mondays). Além disso, a 

oferta de bolsas de estudos também faz com que os funcionários endeusem a 

empresa. 

Aos olhos dos funcionários da Confidence, por meio destes elementos 

iconográficos a empresa demonstra sua individualidade, sua personalidade. Os 

entrevistados atribuem sentimentos à empresa, a descrevem como algo vivo e que se 

importa em lhes proporcionar todo este contexto cultural a que eles se tornam devotos.  

Essas são características marcantes da cultura de devoção, pois através delas 

se revelam a expressividade da doação, da admiração e do envolvimento dos 

funcionários com a empresa, bem como a atribuição de sentido da empresa em suas 

vidas. São o meio de exteriorização dos sentimentos nutridos e de sua devoção a ela. 

Finalmente, cabe destacar que em cada um dos níveis organizacionais, 

“gestão” e “operação”, 3 (três) entrevistados não expressaram assumir essas 

representações da empresa. São eles: G_2 e G_3, Vice-Presidentes da Confidence; 

G_9, Gerente do Operacional; OP_9, Analista Sênior da Tecnologia da Informação; 

OP_16, Analista do Operacional; e, por fim, o Operador OP_20 que, inclusive, não se 

enquadra em nenhum dos eixos de mediação psicológica e posiciona-se de maneira 

crítica diante destes processos da empresa. 

No Quadro 12, apresentam-se excertos de falas que representam os estilos 

discursivos dos sujeitos da pesquisa acerca do culto e da personificação da empresa 

enquanto mediação psicológica. 
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Quadro 12 – Estilos discursivos - processos de mediação psicológica - culto e 
personificação 

Nível Entrevistado Fração discursiva 

Gestão 

Diretor 
Tecnologia 

da 
Informação 

G_5 

“[...] o ambiente é tão bom e as pessoas são tão boas que 
qualquer coisa que a gente fizer a gente vai fazer bem. Então, 
eu vejo que não é a empresa ideal que dá benefícios, eu acho 
que é um conjunto, a empresa com uma direção ou com um 
direcionamento estratégico aberto com liberdade e com 
pessoas legais trabalhando [...] com certeza tem outras 
Confidence’s no mercado, diferentes, melhores ou piores sim, 
mas esse conjunto de ambiente legal com pessoas 
competentes e com objetivos estratégicos bem definidos que 
eu vejo que faz a empresa ser ideal”. 

Gerente 
Inteligência 
Estatística 

G_8 

“Eu acho a Confidence” uma empresa ideal pra se trabalhar, as 
características que ela tem acho que é, essa, é autonomia é - 
acho que é honesta né, uma empresa honesta com os 
funcionários, honesta com a sociedade, acho que é uma 
empresa ética, acho essa – empresa colaborativa, certamente, 
acho que empresas que estimulam a competição, para mim não 
é, não é, pra mim não é uma empresa ideal pra eu trabalhar, 
então essa colaboração constante, uma empresa que cresce, 
que cresce no sentido de tamanho, que dá oportunidades, 
então em que ela esteja inserido dentro de um projeto seu de 
vida e que ela se encaixe, nesse seu plano de 
desenvolvimentos, nesse seu plano de satisfação, fazer com 
que a trajetória seja uma trajetória prazerosa, trajetória de 
desafios, de estímulo, tá sempre te estimulando a sair do 
conforto, ficar sempre em movimento, coisa que te estimula é 
uma empresa ideal assim”. 

Operação 

Analista 
Sênior 

Inteligência 
Estatística 

OP_8 

“Então eu acho que as coisas legais que ela faz é comemorar 
as conquistas assim, sabe? Tipo, às vezes a gente sempre 
ganha lá nas Melhores Empresas Pra Se Trabalhar e sempre a 
Confidence comemora isso que eu acho que é importante. A 
R**** sempre ganhava esses prêmios só que nunca a gente, 
passava despercebido, é uma coisa que gerava bastante valor, 
então eu acho legal a Confidence comemorar conquistas. Te 
dar um outro exemplo, tinha uma cliente que eu participei aqui 
na entrada, tinha um cliente importante pra empresa e quando 
o cliente fechou o contrato, a gente meio que fez uma festinha, 
o Comercial pagou e tal, mas tipo, valorizou muito as pessoas 
que trabalharam com esse cliente, sabe? É uma coisa que 
parece ser pequena, mas que valoriza todo mundo, eu me senti 
assim como, “pow”, isso aí foi pra mim”. 

Analista 
Operacional 

OP_17 

“Então, assim eu posso dizer como falei, muito feliz! Me traz 
muito contentamento, porque assim, na outra empresa eu tinha 
muita crise de pressão alta, aqui na empresa eu não tenho. Em 
um ano e meio eu entreguei um atestado, por que eu acordei 
ruim, não tinha condições de vir, na outra empresa a cada duas 
semanas eu tava no médico com crise de pressão alta, por 
causa da ansiedade, por causa do estresse, e eu não tava 
conseguindo administrar os dois, pessoal, profissional, aquela 
pressão de cumprir meta, entregar número, vende, vende, 
vende, é só isso que eles presam, veste a camisa da empresa, 
dê o sangue pela empresa”.  

Fonte: elaborado pela autora (2018).
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Como último eixo de mediação psicológica promovido pela Confidence, a 

justificação representa os argumentos utilizados pelos sujeitos da pesquisa para 

defenderem as exigências da empresa e, desta maneira, validarem a sua realidade. 

Justifica-se o excesso de trabalho, o trabalho fora de horário, a dedicação extrema, 

não conseguir se desligar da empresa e pensar nela o tempo todo, o valor do salário 

e benefícios, a escala de trabalho aos finais de semana; sempre há uma explicação 

embasada nas necessidades e nos propósitos da empresa. 

Além do culto e da personificação da empresa (eixo de mediação psicológica 

anterior), os maiores incentivadores da justificação são os simbolismos do “propósito” 

e do “ownership”, que fazem com que os funcionários se engajem não simplesmente 

numa atividade de trabalho, mas sim numa causa de ordem maior.  

Para materializar estes simbolismos a empresa propõe trabalhos por projetos, 

ou seja, define planos a serem executados em determinados períodos de tempo e 

com objetivos definidos, nos quais os funcionários ficam envolvidos e são desafiados 

até que o resultado final esperado seja atendido e/ou o prazo se esgote.  

O trabalho por projeto, por natureza, tem início e fim definidos, no entanto, no 

caso da Confidence, na medida em que um projeto é finalizado outro se inicia, fazendo 

com que o funcionário fique quase que ininterruptamente envolvido neste tipo de 

trabalho. Mesmo assim, quando atrelam percepções negativas à rotina de trabalho 

neste cenário, os funcionários utilizam a justificativa de que se trata de algo 

temporário, uma fase que a empresa está passando e para isso necessita da sua 

dedicação. 

Os discursos de OP_3, OP_4 e OP_17 demonstram as linhas argumentativas 

dos entrevistados da “operação” em defesa das exigências da empresa: 

 
OP_3 – “A gente tem uma reunião segunda-feira e a gente fica até dez da 
noite aqui, acho que a gente até trabalha mais do que o horário natural, mas 
é algo que pra nós faz parte da nossa entrega, faz parte da nossa função, 
a gente vê às vezes que a gente pode pegar um pouco mais leve, de que não 
é certo ficar até às dez, ficar até umas sete OK, mas a gente é bem tranquilo 
quanto a isso. Ah, quando eu tenho que ir a Porto Alegre cinco horas na sexta 
eu pego o carro e vou pro aeroporto, porque vou pegar trânsito, sabe?” (grifo 
nosso). 
 
OP_4 - “[...] a carga de trabalho ela acaba sendo por vezes alta, muito além 
do que eu acho ideal, mas eu sei que é o momento que a empresa tá 
passando e que a gente tá passando como área, a área de off2on. Então, eu 
escolhi passar esse momento junto com a Confidence [...]” (grifo nosso). 
 
OP_17 - “[...] mas eu penso assim, a empresa, ela me dá liberdade, ela me 
dá todo suporte, porque que eu não posso dar o meu melhor aqui? 
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Como pode-se verificar nos excertos das falas, os benefícios oferecidos são 

utilizados pelos funcionários como legitimadores das exigências da empresa. 

Flexibilidade, autonomia, salário e liberdade são alguns dos motivos citados, inclusive, 

para embasar a não adesão dos funcionários à Greve Geral ocorrida no Brasil, em 

2017, como protesto a Reforma Trabalhista, recentemente aprovada, e à iminente 

Reforma da Previdência Social, em pauta, conforme descreve OP_17: 

 

OP_17 - “E a empresa que a gente trabalha eu considero uma empresa muito 
boa, eu considero mesmo, uma empresa que se preocupa, uma empresa que 
já tem um salário diferenciado e conforme você trabalhar mais, você tem a 
capacidade de ganhar cada vez mais. Tá cada vez mais difícil, para mim 
greve é uma coisa que não funciona, porque assim, a culpa não é da 
Confidence, por exemplo, se a gente fosse fazer uma greve aqui, a culpa 
não é da Confidence, é do Temer tá querendo mudar as regras, as regras 
trabalhistas. Então, acho que assim, você perder um dia de emprego, pra ver 
se o Temer te enxerga, pra mim, OP_17, eu acho um desperdício” (grifo 
nosso). 

 
Com o processo de mediação psicológica baseado na justificação, os 

funcionários buscam pretextos para convencerem a si próprios da validade daquilo 

que a empresa lhes imputa. Empresa e funcionário tem estabelecido um vínculo social 

tão coeso que para mantê-lo o indivíduo exime a empresa e, até mesmo, assume para 

si todas as responsabilidades de concretização dos ideais organizacionais. Neste 

ponto, desenvolve-se uma psicologização dos problemas, ficando o sucesso ou o 

fracasso à cargo das atitudes do funcionário e nunca da empresa (ENRIQUEZ, 2000), 

a qual é desculpabilizada de suas ações. 

Os discursos dos entrevistados do nível da “gestão” se ocupam em reafirmar o 

“propósito” do trabalho, o “momento” de crescimento que a empresa vive e, por isso, 

necessita do envolvimento máximo dos funcionários – “a empresa é de todos”, “se a 

empresa for bem, todo mundo ganha” –, bem como as formas de compensação que 

oferece aos funcionários diante das exigências que faz como, por exemplo, a 

liberdade, a autonomia e o reconhecimento daqueles que “vestem a camisa”. A 

empresa investe em um plano narcisista que faz com que os prejuízos ou mesmo as 

dúvidas sobre o que imputa aos funcionários se esmoreçam. 

Desse passo, à medida que estes processos de mediação psicológica – fusão, 

modulação, culto e personificação e justificação – se tornam naturais, a empresa vai 

conseguindo compor um quadro de funcionários disciplinado, que se deixa instruir e 

se submete às propostas da empresa; promove-se a docilização dos corpos, na 
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expressão de Foucault (2012). O que se estabelece não é uma vigilância hierárquica, 

mas sim um poder disciplinar invisível, que vigia sem ser visto, tampouco é uma 

violência física que resulta em danos corporais, mas sim uma violência psicológica em 

que o próprio indivíduo se auto vigia para estar de acordo com o sistema no qual está 

inserido e para ser útil a ele (FOUCAULT, 2012), ou ainda, uma violência simbólica 

como diz Bourdieu (2007). 

Este complexo de mediações eflui reflexos sobre a subjetividade dos 

funcionários que vão desde o sobretrabalho e a criação de representações afetivas 

da empresa até a servidão voluntária39.  

Ao fundirem sua vida pessoal com a empresa, adequarem seus planos aos 

direcionamentos organizacionais e tomarem ela como referência, os funcionários da 

Confidence sentem-se respaldados, seguros para investirem seu tempo, 

pensamentos, esforços e desejos individuais nela e, por isso, tornam-se coniventes, 

sobretudo, colaborativos com as suas exigências.  

Cria-se um imaginário em torno da empresa (ENRIQUEZ, 2000) que cativa o 

ego dos indivíduos (GAULEJAC, 2013). Então, os funcionários validam e justificam as 

demandas da empresa, servem voluntariamente, oferecem gratuitamente mais horas 

de trabalho, mais envolvimento, engajamento, amor e doação a ela. A empresa passa 

a dominar também os pensamentos dos funcionários, que não conseguem dela se 

desligar ou separar momentos de vida pessoal e profissional e, também, incute o 

sentimento de culpa no funcionário que passa a não conseguir dizer não para ela. 

Para sintetizar as configurações narrativas – De que se fala? Como se organiza 

a fala? – acerca dos reflexos dos processos de mediação psicológica sobre a 

subjetividade dos funcionários da Confidence e demonstrar a internalização e a 

vivência destes no ambiente organizacional, utiliza-se o Triângulo Sêmico de Lévi-

Strauss (Figura 17), constituído por três vértices: natural, cultural e artificial. 

O vértice natural demonstra os reflexos que são totalmente integrados ao 

cotidiano dos funcionários e à cultura da empresa; no vértice cultural estão aqueles 

que são vivenciados num nível intermediário, integrados ao cotidiano e à cultura da 

empresa, mas não vistos, necessariamente, como naturais; por fim, no vértice artificial 

o reflexo que não é visto como algo intrínseco à cultura, mas ainda assim incide sobre 

alguns funcionários da Confidence. 

                                                 
39 Servidão voluntária: termo cunhado por Étienne de La Boétie em seu estudo “O Discurso da Servidão 

Voluntária”, para se referir à disposição dos seres humanos em servir de modo gratuito. 
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Figura 17 – Triângulo Sêmico das configurações narrativas dos reflexos dos 
processos de mediação psicológica 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 

 

A análise dos espaços semânticos – Qual o significado do que se fala? O que 

está em jogo quando se fala? – a respeito dos reflexos das mediações psicológicas 

permite verificar a constituição de um cenário de alienação psicológica. Naturais, 

culturais ou artificiais, os reflexos sobre a subjetividade dos funcionários da 

Confidence envolvem dependência afetiva e apego à empresa que, de maneira 

ambígua, lhes proporciona sentimentos de amor e amparo, ao mesmo tempo em que 

torna cultural trabalhar mais, sentir culpa e entender como dever não negar os pedidos 

da empresa. 

As mediações psicológicas caracterizam-se pela colonização do inconsciente 

dos indivíduos, sendo que, no caso estudado, elas vão acontecendo desde o contexto 

cultural que lhes estimula a interagir, adequar-se e cultuar a empresa por meio de 

simbolismos; nas mediações econômicas, que conseguem reprimir a avaliação 

individual dos funcionários acerca de suas recompensas e a direcionam para 

parâmetros determinados pelo mercado; nas mediações políticas que propagam a 

crença de liberdade no trabalho embora os funcionários sejam submetidos ao controle 

por resultados; bem como nos processos de mediação ideológica que se utilizam do 
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poder dos discursos e envolvem os funcionários em um universo simbólico. Ou seja, 

permeiam todo o contexto da cultura de devoção. 

Frente ao exposto, percebe-se que as mediações psicológicas são, 

concomitantemente, premissas para a existência da cultura de devoção e, também, 

resultados da devoção dos funcionários à empresa. É necessário o domínio afetivo, 

emocional e simbólico dos funcionários para a legitimação e manutenção de uma 

cultura de devoção, e essas características são também fruto da cultura de devoção 

legitimada e subsistente. 

A Conjectura Analítica que direcionou as análises de todo este tópico, 4.2, 

pautou-se no entendimento de que uma rede de mediação multidimensional, ou seja, 

abarcando as dimensões econômica, política, ideológica e psicológica, materializada 

nas práticas e políticas de gestão de pessoas e ancorada pelos simbolismos 

disseminados, atua na legitimação e na manutenção da cultura de devoção. Para 

tanto, apresentou-se, na Figura 13 (página 153), esta hipótese inicial que, por 

conseguinte, foi analisada ao longo de cada subtópico (4.2.1 – mediação econômica, 

4.2.2 – mediação política; 4.2.3 – mediação ideológica; 4.2.4 – mediação psicológica) 

baseando-se na Análise Sociológica do Discurso (ASD). 

Destarte, por meio de uma análise que buscou revelar os sentidos e 

significados embutidos nos discursos dos entrevistados e a conexão destes com a 

realidade social estudada, pôde-se observar o papel de cada esfera de mediação – 

econômica, política, ideológica e psicológica – nos processos de legitimação e de 

manutenção da cultura de devoção, bem como as inter-relações entre elas, as quais 

são apresentadas na representação gráfica expressa na Figura 18. 
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Figura 18 – Os processos de mediação investidos na cultura de devoção como formas de poder e agentes de legitimação e 
manutenção 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018).
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A rede multidimensional de mediação é impressa em todo o contexto cultural 

da empresa estudada, o qual é colonizado por simbolismos disseminados 

reiteradamente. É estruturada a partir da ideologia – mediação ideológica – que 

constitui o universo simbólico da cultura de devoção, principalmente, por meio do 

discurso, poder perlocucionário que conduz estrategicamente os funcionários à 

adesão de seus valores e preceitos e, assim, promove a alienação ideológica dos 

funcionários da Confidence. A ideologia é o hífen entre o manifesto e o oculto da 

cultura de devoção.  

No plano manifesto, as mediações econômicas e políticas promovem 

benefícios que têm como base a meritocracia e a liberdade no trabalho, 

respectivamente. As econômicas fazem com que os funcionários sujeitem a avaliação 

do valor do seu trabalho ao mercado e seus parâmetros; as políticas imputam sobre 

o funcionário o controle por resultados e a dominação política.  

No plano oculto, encontram-se as mediações psicológicas, que, por meio de 

mobilização emocional e alienação psicológica imputa reflexos sobre a subjetividade 

dos funcionários e domina seu inconsciente. Ao mesmo tempo em que é um produto 

do contexto cultural, das mediações econômicas e políticas, da ideologia e universo 

simbólico constituído, é uma condição para que este cenário se institua. 

Em vista disso, percebe-se que as mediações psicológicas dão sustentação às 

mediações ideológicas e, portanto, à ideologia, e, juntas, são agentes da legitimação 

e da manutenção da cultura de devoção. 

Mediações ideológicas e psicológicas conseguem formatar o sujeito 

trabalhador de acordo com os valores organizacionais, sobretudo, em conformidade 

com sua ideologia. A partir disso, a empresa valoriza o ego dos indivíduos e alimenta 

os seus desejos de afirmação narcísea (GAULEJAC, 2013), sendo uma ponte direta 

para a devoção. 

No que tange ao poder consubstanciado nos processos de mediação, conforme 

demonstrado ao longo deste tópico, claramente, não é um poder hierárquico baseado 

na instituição de autoridade. É um poder simbólico e perlocucionário, exercido por 

meio da disseminação de simbolismos, da institucionalização de uma ideologia 

gerencialista e da mobilização emocional dos funcionários, que se aparelha nas 

práticas de gestão de pessoas para camuflar seus objetivos de controle e dominação. 
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4.3 OS MOTIVOS DA DEVOÇÃO DOS TRABALHADORES À EMPRESA 

 

A última dimensão analítica dos resultados da tese compreende a análise dos 

motivos pelos quais os trabalhadores se tornam devotos à organização estudada, 

sendo este o objetivo específico “c” do estudo. Trata-se, basicamente, de um tópico 

de pontuação dos principais elementos que justificam o envolvimento, adoração e 

amor dos funcionários à Confidence e que, portanto, contribuem para que o universo 

da cultura de devoção seja legitimado e mantido. 

A própria análise do contexto cultural e dos processos de mediação econômica, 

política, ideológica e psicológica revela explicações para a devoção dos funcionários 

à Confidence. Elementos explícitos e verbalizados pelos funcionários como razões 

para a devoção, e elementos latentes nos discursos demonstram a complexa relação 

entre empresa e trabalhador que dá origem à cultura de devoção. 

No contexto cultural, o ambiente de trabalho acolhedor e descontraído, o 

cotidiano mesclado de deveres e prazeres, as ações voltadas para a qualidade de 

vida no trabalho, a interação constante, os processos de doutrinação, eventos, rituais 

e celebrações, os espaços de desenvolvimento pessoal e a atmosfera psicológica de 

envolvimento e intimidade, compõem um sistema de engajamento que motiva os 

funcionários da Confidence a serem devotos a ela.  

Por sua vez, os processos de mediação englobam os funcionários em uma rede 

de benefícios que, estrategicamente, fornecem a eles fundamentos para serem 

fervorosamente dedicados aos propósitos organizacionais. Motivos de ordem prática, 

como os incentivos e recompensas financeiras e a possibilidade de desenvolvimento 

da carreira nas mediações econômicas ou, ainda, a autonomia, a flexibilidade e a 

liberdade circunscrita nas mediações políticas; e, precipuamente, motivos de ordem 

simbólica, tais como os valores morais, as referências, o trabalho com propósito e o 

elitismo na esfera ideológica e a mobilização afetiva dos funcionários por meio das 

mediações psicológicas qualificam a Confidence como merecedora de devoção.  

Ademais, ainda no âmbito dos processos de mediação, cabe sublinhar a 

alienação ideológica e psicológica que coloca os funcionários em situação de 

dependência profissional, pessoal e emocional da empresa e, desse modo, configura-

se como um forte motivo para que estes sejam devotos a ela. 

Essa retomada do papel do contexto cultural e dos processos de mediação na 

legitimação e na manutenção da cultura de devoção, busca reiterar o domínio do 
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consciente e do inconsciente dos funcionários da Confidence e, sobretudo, 

demonstrar que todos estes aspectos que já foram analisados neste capítulo, são 

motivos para que os trabalhadores se sintam e se comportem como devotos à 

empresa. 

Além da relação direta com o contexto cultural e com os processos de mediação 

empregados pela Confidence, verificou-se nos discursos dos entrevistados que os 

motivos da devoção à empresa podem ser cotejados com as características e com os 

sentidos atribuídos ao trabalho.  

Outrossim, considerou-se a pressuposição levantada pelos entrevistados G_4 

(Vice-Presidente Internacional) e G_9 (Gerente do Operacional) de que as 

características do perfil profissional dos funcionários da Confidence, pudessem atuar 

como facilitadoras ou dificultadoras da devoção. Ambos, mencionaram em suas 

entrevistas que acreditam que o fato de os funcionários não terem muita experiência 

no mercado de trabalho, torna mais fácil a aceitação de suas propostas e o 

engajamento com a empresa. 

Neste sentido, são analisados nos subtópicos a seguir, os sentidos do trabalho 

(4.3.1) e as características do perfil profissional (4.3.2), de modo que se somem ao 

contexto cultural e aos processos de mediação enquanto motivos da devoção à 

Confidence. 

 

4.3.1 Os Sentidos do Trabalho 

 

Baseando-se na ontologia marxista e seguindo vertente sociológica, Antunes 

(2015) define trabalho como um ato social de produção e reprodução da existência 

humana, a partir do qual o homem se realiza e se torna um ser social, ou seja, pode 

ser considerado uma condição para a existência do homem.  

Adicionalmente, apoiado em perspectivas psicológicas, Dejours (1992; 1993; 

1994) caracteriza o trabalho como uma fonte estruturante do indivíduo, porém, de 

caráter bipolar. De um lado, age como fator de equilíbrio e desenvolvimento, 

permitindo que o indivíduo diminua sua carga psíquica a partir da vinculação de suas 

necessidades físicas ao desejo de executar as tarefas inerentes à sua atividade 

profissional; de outro, atua como fator de sofrimento e de desgaste físico e mental, ou, 

ainda, quando a organização não propicia as condições favoráveis para que os 



203 

trabalhadores possam gerir eles mesmos os seus sofrimentos, pode ser agente de 

deterioração, envelhecimento e de doenças graves (DEJOURS, 1992, 1993, 1994). 

Para o autor, o trabalho não consiste apenas em um modo de ganhar a vida, 

mas, também, uma forma de inserção e de status social que permite a estruturação 

de sua personalidade e identidade e, por conseguinte, que colabora para que o 

indivíduo atinja suas aspirações. Com efeito, o trabalho é desempenhado a fim de 

prover sobrevivência e sustento, bem como é um meio de desenvolvimento pessoal 

quando em condições adequadas e dotado de significações (DEJOURS; DESSORS; 

DESRIAX, 1993). 

Analisando os estilos discursivos, verifica-se que os entrevistados da pesquisa, 

tanto do nível organizacional da “gestão” quanto da “operação”, descrevem o trabalho 

que desempenham baseando-se em concepções positivas e significados que validam 

a importância de trabalhar para si mesmo, para a empresa e para a sociedade em 

geral. Um trabalho desafiador, que exige competência, que tem impacto sobre a vida 

de outras pessoas dado o seu propósito – simbolismo permeado na cultura de 

devoção, conforme descrito no contexto cultural, tópico 4.1 –, que pode ser 

desempenhado com liberdade e que, portanto, proporciona ao funcionário sentimento 

de responsabilidade.  

O trabalho na Confidence não se configura como um trabalho de organização 

rígida, particularizado e que os trabalhadores não conhecem a identidade da sua 

tarefa e inserção dela no sistema produtivo como um todo, tal como o trabalho non-

sens (DEJOURS, 1992), estranhado (ANTUNES, 2009, 2015) ou alienante (MARX, 

2013). Pelo contrário, por meio do seu contexto cultural, dos processos de mediação 

e do poder neles investidos, a Confidence insere todos os funcionários em uma missão 

global de trabalho, um trabalho com sentido e significados definidos; motivos 

relevantes para se tornar devoto à empresa e, assim, legitimar e dar subsistência à 

cultura de devoção. 

Diante do exposto, sobreleva-se a Conjectura Analítica acerca do 

entrelaçamento entre a cultura de devoção e os sentidos atribuídos ao trabalho que, 

além de se apresentarem como motivos para os funcionários serem devotos à 

empresa, corroboram para a legitimação e manutenção da cultura de devoção. A 

Figura 19 representa graficamente a Conjectura Analítica e as configurações 

narrativas – De que se fala? Como se organiza a fala? – das entrevistas dos 30 (trinta) 

sujeitos da pesquisa. 
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Figura 19 – Conjectura analítica e configurações narrativas – o entrelaçamento entre 
a cultura de devoção e os sentidos do trabalho 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 

 

O que direciona a análise é o entendimento de que a cultura de devoção pode 

contribuir para que o trabalhador realoque a importância, o valor, a percepção quanto 

ao papel e representações do trabalho e, por conseguinte, o sentido que atribui ao 

trabalho, transformando-o em um motivo para ser devoto à empresa. Em 

contrapartida, a relevância e o sentido que o trabalhador atribui ao trabalho, pode 

respaldar o cenário de adoração e de dignificação da empresa em uma cultura de 

devoção. 

Tratando-se especificamente sobre os sentidos do trabalho, a análise dos 

espaços semânticos – Qual o significado do que se fala? O que está em jogo quando 

se fala? – revela que a atribuição de sentido ao trabalho pelos funcionários da 

Confidence perpassa pelas dimensões individual, organizacional e social, as quais 

são indicadas nos estudos de Morin (2002)40 como bases que as pessoas podem 

assumir para significar o trabalho que desempenham. 

A dimensão individual de atribuição de sentido ao trabalho representa a 

satisfação pessoal, a independência e a sobrevivência, o crescimento e a 

                                                 
40 Estelle Morin: psicológa, mestre e doutora em Psicologia Organizacional e professora titular da École 

des Hautes Études Commercialles, Montreal, Canadá. Coordenadora e diretora do Centro de 
Pesquisa e Intervenção para o Trabalho, Eficácia Organizacional e Saúde (CRITEOS). Pesquisadora 
com inúmeros artigos, capítulos e livros publicados abordando, principalmente, os sentidos do 
trabalho e seus impactos na saúde e na eficácia organizacional. 
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aprendizagem, e a identidade do trabalhador (MORIN, 2002; MORIN; TONELLI; 

PLIOPAS, 2007). 

Os funcionários da Confidence destacaram em seus discursos que o trabalho 

que desempenham na empresa não representa somente uma fonte de subsistência, 

ou seja, atrelado ao fator necessidade, mas, acima de tudo, é um trabalho que lhes 

proporciona desenvolvimento pessoal, realização e uma identidade enquanto 

profissional e também enquanto pessoa. 

O sentido do trabalho associado a subsistência é descrito pelos entrevistados 

como básico e inerente ao ato de trabalhar - trabalha-se para sobrevivência e sustento 

- e atrelado a liberdade, independência e empoderamento sobre a própria vida.  

Esta atribuição de sentido ao trabalho está fortemente vinculada às mediações 

econômicas (tópico 4.2.1) e mediações políticas (tópico 4.2.2) promovidas pela 

empresa, as quais garantem a percepção de que trabalhar na Confidence provê 

vantagens financeiras e um sistema de independência à disposição dos funcionários 

que implicam em resultados positivos em suas vidas individuais. 

Por outro lado, os entrevistados destacam que o trabalho que desempenham 

na Confidence lhes proporciona desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, 

autoestima e realização. Desta forma, tem seu sentido associado a elementos 

identitários e de motivação intrínseca, os quais são trabalhados com veemência nas 

mediações psicológicas (tópico 4.2.3) empreendidas pela empresa. 

A atribuição de sentido ao trabalho, considerada a dimensão individual, pode 

ser observada nos fragmentos das falas de 2 (dois) entrevistados do nível 

organizacional da “gestão” e 2 (dois) do nível organizacional da “operação”: 

 

G_4 – “É uma relação que é muito difícil separar quem sou eu e quem é o 
profissional, eu acho que eu sou um exemplo exagerado até. Então, a minha 
relação com o trabalho é de identidade, então está num nível bem, eu como 
pessoa”. 
 
G_9 – “Está no campo da realização, eu acho que o trabalho é importante, 
tem várias realizações que eu coloco aqui nesse trabalho que eu coloco, uma 
é conseguir transformar coisas em realidade, né, conseguir transformar ideias 
em práticas. Então, isso é uma coisa que me traz realização, que me traz 
felicidade. É, o dinheiro que o trabalho traz, me traz algumas possibilidades 
de realizar outras coisas também que pode ser desde eu querer, sei lá, viajar 
[...]”. 
 
OP_6 – “Então, acho que trabalhar é fazer uma coisa pra mim, eu escolhi 
uma profissão que eu me identificava, então é eu fazer uma coisa que eu 
goste e que eu sou remunerado por isso, então o tempo que eu reservo da 
minha vida para trabalhar, é, eu sou recompensando por isso 
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financeiramente. Então, eu acho que ele dá um pouco de sentido, pra mim é 
o que traz um pouco de sentido na sua vida, é o que traz incentivo pra você 
ir atrás dos seus objetivos, seja lá qual for, ou independência financeira, ou 
morar sozinho, ou fazer viagens, cada um que tem as suas motivações”.  
 
OP_17 – “Eu não me vejo sem trabalhar, porque se eu não trabalhar eu 
também não consigo, eu não vou conseguir fazer mais nada, [...], nada vai 
cair do céu para mim, eu não vou conseguir alguém que me sustente, eu não 
vou conseguir alguém que faça as coisas por mim. Então, o trabalho de forma 
geral, ele é essencial pra vida do ser humano, [...] independente do trabalho 
que você faça é importante para sua vida, você precisa do trabalho comer, 
pra vestir, pra construir, pra comprar, pra evoluir. Então, acho que sem o 
trabalho a humanidade não evolui, mesmo que seja um trabalho pequeno, é 
necessário para a evolução de todo mundo”. 

 

A dimensão organizacional compreende a relação da pessoa com a 

organização, expressa por meio de indicadores baseados no senso de utilidade, 

relacionamento interpessoal e possibilidade de inserção social (MORIN, 2002; 

MORIN; TONELLI; PLIOPAS, 2007). 

Para os funcionários da Confidence, as relações interpessoais, o clima 

organizacional e a valorização de pessoas trabalhadas por meio do contexto cultural 

e das políticas e processos de gestão de pessoas, fazem com que todos amem 

trabalhar na empresa. São fatores organizacionais que contribuem para que os 

funcionários estabeleçam elos pessoais com a empresa e, assim, o trabalho seja 

dotado de sentido para eles. 

Neste âmbito, os entrevistados também destacaram a clareza que possuem da 

finalidade e da utilidade das tarefas que lhes são designadas. Há uma preocupação 

da empresa em dar ciência aos funcionários sobre a significância das atividades que 

desempenham para a empresa como um todo e de demonstrar o retorno do trabalho 

e do desempenho individual. O próprio CEO destaca a importância dessas ações para 

gerar comprometimento: 

 

G_1 - “[...] porque cê tá dentro da empresa pra ganhar dinheiro e pra ter lucro 
e pra crescer, aí a gente faz essa dinâmica de mostrar o que ela faz, do 
resultado mais visível pra ela, aí a gente gera o engajamento que eu falei e 
ela consegue perceber o impacto dela no trabalho”. 

 

A relação que os funcionários estabelecem com a empresa e com o trabalho 

que nela desempenham, construída por meio da cultura de devoção, faz com que 

estes se sintam importantes, reconhecidos e valorizados, o que, segundo os 

entrevistados, representa um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade, pois 

para manter essa relação é preciso de engajamento e, também, de bons resultados. 
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A atribuição de sentido ao trabalho a partir desta relação com a empresa está 

diretamente relacionada ao elitismo enquanto processo de mediação ideológica, pois 

trabalha o fomento de sentimentos de privilégio e notoriedade oriundos do contexto 

organizacional. 

A atribuição de sentido ao trabalho, considerando a dimensão organizacional, 

é retratada nos seguintes trechos das entrevistas dos funcionários do nível 

organizacional da “gestão” (G_7 e G_10) e “operação” (OP_9 e OP_19): 

 

G_7 – “[...] eu acho que as pessoas, elas amam trabalhar aqui, porque elas 
acreditam naquilo que elas fazem, então eu acho que isso faz todo o sentido 
[...] Eu amo trabalhar aqui, porque eu talvez encontrei o meu propósito de 
vida, eu consegui o meu propósito de vida pra fazer o que eu faço aqui e eu 
sei que eu posso fazer. Então, eu acho que por, sei lá, desde a pessoa que 
tá lá, o Jovem Aprendiz que chegou é, quando ele chega acho que ele 
consegue enxergar um propósito pra aquilo que ele está fazendo, não é algo 
sem propósito sabe, então eu acho que as pessoas acreditam no que elas 
fazem aqui”. 

 
G_10 – “Aqui a gente valoriza as pessoas, então a pessoa não chega aqui 
pra trabalhar e ela senta aqui e ah, eu só venho aqui pra bater minha meta, e 
sim aqui a gente constrói relações, a gente constrói um ambiente agradável 
para as pessoas trabalharem, conversarem, as pessoas se desenvolvem. 
Então eu acho que a Confidence é uma empresa totalmente fora da curva e 
a questão da valorização das pessoas, até mesmo o trabalho que ela tenta 
entregar tudo a empresa tenta fazer tudo certo, tudo certo”. 

 
OP_9 - “Então cê tem essa percepção do tipo, olha, eu tô realmente ajudando 
a empresa a ganhar alguma coisa não é simplesmente chegar, pegar a 
tarefinha do dia, sentar, fazer e ir embora. Então, eu acho que essa 
transparência acaba ajudando bastante esse processo”. 
 
OP_19 – “[...] acho que de muita gente também acreditar no que tá fazendo 
sabe, sei lá, não tô aqui pra encher uma linha no Excel sabe, eu sei a 
finalidade da minha coisa, eu sei pra quem vai servir tudo isso aqui, eu sei 
porque é importante fazer isso aqui, eu sei que eu posso melhorar, eu sei 
como isso afeta o resultado final do negócio, sabe?”  

 

Também acerca da esfera organizacional de atribuição de sentido ao trabalho, 

os funcionários da Confidence destacaram as recompensas que logram devido ao 

destaque da empresa no mercado. À medida que a empresa cresce e tem sua marca 

fortalecida no mercado, trabalhar na Confidence vai se tornando vantajoso para os 

trabalhadores, que também vão galgando reconhecimento, possibilidade de inserção 

nos espaços sociais e maiores oportunidades no mercado de trabalho por trabalharem 

ou terem trabalhado em uma empresa de notoriedade social e mercadológica. 

Os prêmios que a empresa vem ganhando nos últimos anos, como uma das 

melhores empresas para trabalhar (Great Place to Work – GPTW; Você S/A) ou uma 



208 

das empresas mais amadas no Brasil (Love Mondays), são fatores que colaboram 

para esta percepção dos funcionários. OP_1, entrevistada que trabalha no setor de 

Gestão de Pessoas com atribuição especificamente voltada para organizar a 

participação da Confidence nestas disputas, destaca o fortalecimento das relações 

entre empresa e funcionário a partir das premiações, bem como os benefícios destas 

conquistas: 

 

OP_1 – “Acho que o primeiro [benefício] é atração de currículos, de talentos 
então, mais pessoas talentosas procuram a Confidence pra começar a 
trabalhar, então facilita o trabalho do nosso RH, por exemplo. É, depois a 
marca da empresa é fortalecida né, ela começa a ser mais falada no mercado, 
as pessoas conhecem, começam a perceber mais, você mesma, por 
exemplo, você achou a gente pelas pesquisas, então fortalece a marca, atrai 
currículos e eu acho que fortalece o sentimento das pessoas que trabalham 
aqui, sentimento de orgulho de trabalhar aqui, né? As pesquisas de clima que 
a gente faz semestralmente mostram que as pessoas tem orgulho de 
trabalhar na Confidence e eu acho que os prêmios reforçam isso que elas 
falam: ah, eu trabalho na empresa que é uma das melhores e não sei o que, 
e aí pra nós da área de Pessoas que tem como clientes os nossos 
colaboradores felizes, acho que aumenta a autoestima deles assim, como 
empregados. Ah, também tem o benefício direto que sempre que a gente 
ganha faz as festas depois, aí eles gostam né?! Mas a longo prazo acho que 
– e mesmo tava conversando com alguém outro dia e falou assim: ah, pra 
nós é muito bom mesmo se a gente sair da Confidence, fazer entrevista em 
outro lugar e a gente falar que trabalhou na Confidence, se a Confidence tiver 
uma marca reforçada, a gente ganha um, uma certa vantagem nas 
entrevistas em outros lugares também, acho que é uma coisa que a pessoa 
carrega também, se ela trabalhou em uma boa empresa, quando ela chega 
em uma outra empresa, caso aconteça, ela, ela, sei lá, ela pode impressionar 
positivamente o entrevistador”. 

 

Por fim, na dimensão social, o sentido do trabalho é encontrado na relação do 

trabalhador com a sociedade e envolve sentimentos de contribuição social por meio 

do trabalho, ética e trabalho moralmente aceito (MORIN, 2002; MORIN; TONELLI; 

PLIOPAS, 2007). 

No caso da Confidence, essa dimensão de atribuição de sentido ao trabalho é 

estimulada a partir do seu próprio core business – prevenção antifraude –, que se 

remete a significados associados a ética, honestidade e moral. Além disso, é 

incentivada de maneira contumaz pela/na cultura de devoção, pois a ideia de 

propósito social perpassa pelas práticas organizacionais e está imbuída em todas as 

significações que produz e dissemina. No contexto cultural, nos processos de 

mediação ideológica e nos processos de mediação psicológica, por exemplo, são 

projetados simbolismos em torno do propósito da empresa e do trabalho que 

desempenha na sociedade, o que acaba gerando nos funcionários sentimentos de 
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contribuição social por meio do trabalho e a ideia de que estão engajados não 

simplesmente em um trabalho, mas em um projeto de ordem maior. 

Os extratos das falas dos entrevistados G_8 e OP_20 demonstram a atribuição 

de sentido ao trabalho baseada na dimensão social: 

 

G_8 – “Então, que é o sentido do trabalho então, eu lembro quando era bem 
jovem, tinha uma oferta pra trabalhar na Philip Morris, uma fabricante de 
cigarros e aí tem que ser, não quero usar meu trabalho pra ajudar uma fábrica 
de cigarros vender mais cigarro. E aí quando eu trabalhava bastante tempo 
no banco, isso, acho que umas das coisas que fez ficar bastante tempo no 
Itaú foi, é que também tem um propósito de você tentar ofertar um crédito 
melhor, evitar o superendividamento das pessoas, então até tinha, mas 
realmente aqui na Confidence, barrando fraude, pra mim isso é disruptivo, 
assim, trabalhar, é o bom versus o mal, bem essa, isso também é um gás a 
mais”. 
 
OP_20 – “Eu me orgulho, acho, é um trabalho que eu nunca tinha imaginado, 
uma pessoa evitar de uma outra ser roubada, de uma outra ser lesada, às 
vezes, muito das vezes sem nem a pessoa saber, às vezes, quantas vezes a 
minha mãe já fez compras pela internet e ela nem sabe, mas tava sendo 
protegida. Eu me vejo ajudando outras pessoas também, acho muito legal. 
Que você acaba evitando dores de cabeça pra muita gente, eu me orgulho”. 

 

De modo geral, os resultados demonstram que os funcionários entrevistados 

consideram o trabalho desempenhado na Confidence desafiador, que proporciona 

desenvolvimento pessoal e realização, oportuniza assumir responsabilidades, 

autonomia e independência por meio de flexibilidade no trabalho e de remuneração 

satisfatória. Adicionalmente, os objetivos claros do trabalho, os resultados 

perceptíveis, o clima organizacional e a valorização de pessoas intensificam a relação 

com a empresa. Sobretudo, o trabalho na empresa é baseado em valores e princípios 

morais que geram sentimentos de contribuição social. 

Além do exposto, ao descreverem o trabalho que desempenham na 

Confidence, os entrevistados destacaram características que qualificam, segundo 

pesquisas de Morin (2001), um trabalho com sentido e que lhes dá motivos para 

trabalhar. 

Em pesquisa realizada com estudantes de Administração do Canadá e 

administradores do Canadá e da França, a autora identificou características de um 

trabalho que tem sentido, sendo as principais: trabalho eficiente; trabalho satisfatório; 

trabalho moralmente aceito; trabalho que permita relações humanas; trabalho que 

garante segurança e autonomia; trabalho que mantém as pessoas ocupadas. Em 

adição, no mesmo estudo elencou os motivos pelos quais os indivíduos trabalham: 
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possibilidade de estabelecer relações interpessoais; sentimento de vinculação; 

ocupação; evitar o tédio; e necessidade de ter um objetivo na vida (MORIN, 2001). 

Características e motivos estes, conforme demonstrado ao longo da análise dos 

resultados, todos citados nos discursos dos sujeitos da pesquisa. 

Assim como Morin (2001) entendeu em seu estudo, aqui poderia ser 

reconhecido um cenário de emancipação do trabalhador por meio do trabalho, pois, 

além de subsistência, os entrevistados declararam que obtêm independência, 

liberdade, desenvolvimento pessoal, realização, inserção social, relações humanas e 

objetivos de vida a serem perseguidos. Entretanto, estando estes funcionários 

inseridos em uma cultura de devoção, estão submetidos aos preceitos, valores, 

simbolismos e, sobretudo, à ideologia da empresa. Promete-se emancipação, mas 

efetiva-se alienação ideológica, psicológica e uma servidão voluntária, como já 

explicado anteriormente. 

Destarte, com a cultura de devoção a Confidence consegue abarcar todas as 

dimensões – individual, organizacional e social – de atribuição de sentido ao trabalho, 

torná-lo significativo para o trabalhador e fornecer razões objetivas e subjetivas para 

trabalhar. Assim, os sentidos do trabalho são configurados e direcionados para 

atender às necessidades da cultura de devoção. 

A Figura 20 representa graficamente os espaços semânticos – Qual o 

significado do que se fala? O que está em jogo quando se fala? – acerca do 

entrelaçamento entre a cultura de devoção e os sentidos do trabalho, estes últimos 

enquanto motivos da devoção dos funcionários à empresa estudada. 
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Figura 20 – Espaços semânticos – o entrelaçamento entre a cultura de devoção e os sentidos do trabalho 

 

Fonte: elaborada pela autora com base nos resultados da pesquisa e cotejando aos estudos de Morin (2001, 2002). 
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Os sentidos atribuídos ao trabalho abrangendo as dimensões individual, 

organizacional e social, com características de um trabalho com sentido e razões 

contundentes para ser exercido, se tornam motivos fortes para tornar os trabalhadores 

da Confidence devotos à empresa.  

Este resultado pode ser relacionado à transfiguração da representação do 

trabalho advinda de uma necessidade imposta estruturalmente na sociedade, que 

pode ser compreendida evocando o advento do capitalismo, o intervalo de tempo 

“taylorismo-fordismo-toyotismo” e as consequentes transformações na atribuição de 

valor ao trabalho.  

Ao longo do processo civilizatório e de seu contexto histórico, o trabalho se 

configurou como fonte de sobrevivência e, a partir do capitalismo, foi instigado a se 

tornar instância central na vida humana. Antes, era atividade desempenhada pelas 

figuras do escravo e do servo e, portanto, exercício sem valor para os demais, agora, 

para a sustentação do sistema capitalista, precisava representar um valor supremo e 

fundamental para o ser humano, que é a representação que ele assume hoje 

(ANTUNES, 2015). O que se delineou nestes eventos foi a transformação do valor do 

trabalho, da centralidade do trabalho na vida humana e aos olhos da sociedade. 

Neste sentido, o trabalho é visto como uma condição para autoafirmação na 

sociedade sendo, portanto, fonte de realização pessoal, profissional e, sobretudo, 

social. Por meio do trabalho o ser humano se identifica, se reconhece e se define; na 

sua realização atribui sentido a sua vida, no âmbito mais amplo possível (ANTUNES, 

2009). 

Na medida em que a empresa oferece todo esse contexto envolvente da cultura 

de devoção associado a concepções positivas do trabalho, consegue atender à 

necessidade de tornar o trabalho o mais prazeroso possível em todos os âmbitos da 

vida do trabalhador e, assim, tornar legítima a doação, o envolvimento e a devoção à 

empresa. 

Em suma, percebe-se que os motivos da devoção começam a ser delineados 

desde a composição do contexto cultural como um sistema de engajamento, dos 

processos de mediação constituindo uma rede de benefícios de ordem prática e 

simbólica e da consequente alienação ideológica, psicológica, até os sentidos do 

trabalho abarcando as dimensões individual, organizacional e social de significação.  
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4.3.2 As Características do Perfil Profissional 

 

Além do contexto cultural, dos processos de mediação e dos sentidos do 

trabalho, buscou-se compreender se características do perfil profissional dos 

funcionários da Confidence poderiam atuar como facilitadoras ou dificultadoras da 

devoção. 

Conforme apresentado no mapa de posicionamento social (Figura 8, página 

130) e especificado no perfil descritivo (Apêndice E, página 267), a maioria dos 

sujeitos da pesquisa têm baixa (20 entrevistados) ou média (8 entrevistados) 

experiência no mercado de trabalho, o que poderia contribuir positivamente para o 

grau de envolvimento com a empresa.  

Para tanto, a representação gráfica expressa na Figura 21 demonstra os 

posicionamentos discursivos – Quem é o sujeito social que fala? De que lugar social 

fala? – e as configurações narrativas – De que se fala? Como se organiza a fala? –, 

da relação entre a experiência no mercado de trabalho e o grau de devoção dos 

funcionários à Confidence. 

O eixo horizontal da representação gráfica demonstra a experiência do 

entrevistado no mercado de trabalho, classificada como alta, média ou baixa e 

diferenciada por gradações de cores, sendo a mais escura para o maior nível de 

experiência e a mais clara para o menor nível de experiência no mercado de trabalho 

(tal como foi apresentado no mapa de posicionamento social, Figura 8).  

No que concerne ao eixo vertical, demonstra-se o grau de devoção dos sujeitos 

da pesquisa à empresa estudada, definido de acordo com as expressões de 

sentimentos de adoração, glorificação e apego, adesão à ideologia instituída, bem 

como conforme a representação que a empresa assume na vida do trabalhador. 

Os sujeitos da pesquisa estão representados em blocos contendo a 

identificação do nível organizacional a que pertencem (G – “gestão”; OP – “operação”), 

seu sexo e idade, e estão distribuídos nos espaços referentes ao cruzamento dos 

eixos horizontal e vertical. A coloração do contorno dos blocos que identificam os 

sujeitos corresponde ao nível hierárquico a que pertencem, sendo eles Administração 

(contorno preto), Core (contorno azul) e Operacional (contorno amarelo). 
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Figura 21 – Posicionamentos discursivos e configurações narrativas - relação entre a experiência no mercado de trabalho e o grau 
de devoção 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018).
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A distribuição dos sujeitos da pesquisa no mapa de posicionamento em relação 

a experiência no mercado de trabalho (eixo horizontal) e ao grau de devoção à 

empresa (eixo vertical) organizou os funcionários da Confidence em 4 (quatro) grupos 

sociais, A, B, C e D, dispostos em linhas e identificados à direita da representação 

gráfica. 

 

• Grupo A – Superdevoção: representa o mais elevado grau de devoção à empresa, 

a superdevoção, caracterizada pela profusa expressão de amor, adoração, apego, 

gratidão e dependência da empresa, e pela inquestionável adesão a sua ideologia. O 

grupo é composto por 20 (vinte), dos 30 (trinta) entrevistados, que, além de 

pertencerem a todos os níveis hierárquicos (Administração - 8, Core – 7 e Operacional 

- 5) e níveis organizacionais (“gestão” e “operação”), possuem níveis diversos de 

experiências no mercado de trabalho, sendo 1 (um) com alta, 6 (seis) com média e 13 

(treze) com baixa experiência.  

 

• Grupo B – Devoção: corresponde ao grupo dos funcionários devotos à empresa 

que declararam amor, adoração, apego e dependência da empresa, bem como 

adesão a sua ideologia, mas que, diferentemente do grupo A, não demonstraram uma 

euforia demasiada com as práticas da empresa. Também é formado por funcionários 

de todos os níveis hierárquicos (Administração – 1, Core – 4 e Operacional – 1) e 

organizacionais (“gestão” – 1; “operação” – 5), e com alta (1 entrevistado), média (1 

entrevistado) e baixa (4 entrevistados) experiência no mercado de trabalho. 

 

• Grupo C – Envolvimento: composto por 1 (um) funcionário do nível da “operação”, 

pertencente ao Core da empresa e com média experiência no mercado de trabalho, 

que assume e compromete-se com a ideologia da empresa, estabelece vínculos, mas 

não possui uma relação de dependência com ela. Dentre todos os entrevistados, 

OP_3, que compõe este grupo, é o que tem menor tempo de empresa, 1 ano e 4 

meses. 

 

• Grupo D – Neutralidade: compreende o grupo de entrevistados que, embora 

expressem comprometimento e afiliem-se aos preceitos organizacionais, não os 

consideram inquestionáveis, não estabelecem vínculos excedentes de intimidade e 

afeto e não possuem uma relação de dependência com a empresa. Composto por 3 
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(três) sujeitos da pesquisa, sendo um de cada nível hierárquico (Administração – G_9, 

Core – OP_8 e Operacional – OP_20), todos com baixa experiência no mercado de 

trabalho. Cabe destacar que, destes entrevistados, o único que expressou 

sentimentos e relação efetivamente contrária à devoção foi OP_20, que declara ter 

consciência dos objetivos da empresa de ter um retorno em benefício próprio com a 

instituição dessa realidade cultural. A fala de OP_20 demonstra essa análise: “Eu sei 

que isso é uma forma capitalista deles receberem muito dinheiro de volta, entendeu? 

Eles sabem que o funcionário feliz, eles vão produzir muito e vão dar muito dinheiro, 

ponto”. 

De modo geral, o que se pode observar na constituição dos grupos oriundos 

dos posicionamentos discursivos e das configurações narrativas é que estes não têm 

uma uniformidade em relação à experiência no mercado de trabalho e, também, ao 

nível organizacional (“gestão” ou “operação”) e hierárquico (Administração, Core e 

Operacional) a que pertencem. O grau de devoção, isto é, a expressão de adoração, 

glorificação e apego, a relação de dependência, a adesão à ideologia instituída pela 

empresa e a representação dela na vida do indivíduo, não é determinado pela 

quantidade de empresas que o funcionário trabalhou, quanto tempo as relações de 

emprego duraram, tampouco pela posição social que ocupa na empresa. 

A análise dos espaços semânticos – Qual o significado do que se fala? O que 

está em jogo quando se fala? – dos discursos dos entrevistados corrobora o 

entendimento de que muito mais do que o âmbito quantitativo da experiência no 

mercado de trabalho, a devoção tem sua base estabelecida nos aspectos qualitativos 

das realidades laborais que os trabalhadores vivenciam, incluindo, especialmente, o 

ambiente de trabalho, os benefícios e reconhecimentos auferidos, as relações entre 

os pares e todo o contexto cultural de modo geral. 

A seguir, a representação gráfica (Figura 22) demonstra alguns trechos dos 

principais conteúdos e materialidades verbais dos Grupos A, B, C e D, Superdevoção, 

Devoção, Envolvimento e Neutralidade, respectivamente, que retratam fatores 

facilitadores para a devoção à empresa citados pelos entrevistados: 
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Figura 22 – Espaços Semânticos – grau de devoção dos grupos sociais 

 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 
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As análises dos graus de devoção da Confidence reiteram o papel do contexto 

cultural e seus simbolismos, dos processos de mediação, da instituição de uma 

ideologia hegemônica e, como observado neste tópico, dos sentidos que os 

funcionários atribuem ao trabalho na consolidação da cultura de devoção.  

A devoção dos trabalhadores à empresa é imanente a ela própria, ou seja, tem 

a sua causa em si mesmo. A rede de significados oriundos dessa realidade 

integradora de perspectivas individuais, organizacionais e sociais criada pela empresa 

e a edificação de um universo simbólico “divino” e privilegiado faz com que ela se 

apresente aos trabalhadores como uma referência legítima para se que se envolvam 

e nela projetem sua vida profissional e pessoal. 

Em conclusão, a cultura de devoção compreende uma construção social que 

faz com que desde as mais triviais atividades cotidianas às complexas estruturações 

formais e informais sejam imbuídas de significação; que o cumprimento de normas e 

procedimentos institucionalizados seja assegurado de maneira voluntária; que 

valores, papeis e simbolismos sejam naturalizados; que a identificação aos preceitos 

organizacionais seja promovida; e que a sua ideologia seja instituída de maneira 

hegemônica por meio de poder perlocucionário e simbólico. 

Neste capítulo, foram apresentados os resultados da pesquisa desenvolvida 

para a consecução dos objetivos desta tese, sobretudo, para a compreensão dos 

processos de legitimação e manutenção da cultura de devoção e o seu 

entrelaçamento com os motivos pelos quais os trabalhadores tornam-se devotos à 

organização estudada, objetivo central do trabalho. Especificamente, a descrição do 

contexto cultural e dos elementos que compõem e caracterizam a cultura de devoção, 

os processos de mediação econômica, política, ideológica e psicológica investidos e 

as formas de poder neles consubstanciadas e, por fim, os motivos pelos quais os 

trabalhadores se tornam devotos à empresa, compuseram a estrutura do capítulo. 

Finalmente, a partir das análises, interpretações e discussões realizadas 

baseando-se na Análise Sociológica do Discurso (ASD), buscou-se, conforme indicam 

Godoi, Coelho e Serrano (2014), abordar não só a literalidade das palavras proferidas, 

mas, sobretudo, compreender o contexto de produção dos discursos dos sujeitos da 

pesquisa e as características do grupo social a que pertencem, para, então, revelar 

os sentidos e significados atrelados à realidade de legitimação e manutenção da 

cultura de devoção. 
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5.4 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Quanto mais o universo do trabalho parece perder sua “alma”, mais a empresa 
pede para crer nela. Cada assalariado é convidado a projetar seu próprio ideal no 

ideal proposto pela empresa e para introjetar os valores da empresa a fim de 
alimentar seu Ideal de Ego”. 

 
Vincent Gaulejac (2007, p. 162). 
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CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES 

 

Neste capítulo, apresentam-se as principais conclusões decorrentes do 

desenvolvimento da tese. Para tanto, a fim de proporcionar melhor compreensão, 

inicia-se retomando a pergunta de pesquisa e o objetivo geral que norteou o estudo, 

bem como definições elementares do percurso metodológico. Em seguida, são 

apresentados os objetivos específicos e os principais resultados relacionados a cada 

um deles. A conclusão acerca da legitimação e da manutenção da cultura de devoção 

são apresentadas na sequência e, por fim, finaliza-se o capítulo com os desafios e 

limitações da pesquisa, e as sugestões para estudos futuros. 

 

5.1 CAMINHOS DA PESQUISA E PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

A temática da tese consiste no fenômeno da cultura de devoção, entendida 

como um sistema de elementos simbólicos engendrados por meio de práticas 

organizacionais regulamentadoras e promulgadoras da veneração, dedicação e 

lealdade, do estabelecimento de vínculos e sentimentos de pertencimento, ligação e 

identificação e que, por meio da disseminação de preceitos, engendra os 

trabalhadores à serviço de sua ideologia. 

Além de envolver, a cultura de devoção precisa ser reconhecida como plausível 

aos olhos do trabalhador para que, desta forma, ele venha a aderir suas propostas, 

compactuar com a lógica de sua existência e, então, garantir sua subsistência ao 

longo do tempo.  

Neste sentido, norteando o desenvolvimento do estudo, definiu-se como 

pergunta de pesquisa o seguinte questionamento: Como ocorrem os processos de 

legitimação e de manutenção da cultura de devoção em uma organização e, 

consequentemente, a transformação dos trabalhadores em devotos? Para respondê-

la, delineou-se como objetivo geral da tese compreender como ocorrem os 

processos de legitimação e de manutenção da cultura de devoção e o seu 

entrelaçamento com os motivos pelos quais os trabalhadores se tornam devotos à 

organização estudada. 

[...] 
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Com uma abordagem qualitativa, desenvolveu-se um estudo de caso intrínseco 

em uma empresa do ramo da Tecnologia da Informação (TI) e Inteligência Estatística, 

aqui ficticiamente denominada Confidence, que comercializa soluções antifraude para 

o mercado varejista, principalmente para e-commerce, telecomunicação, serviços 

financeiros e vendas diretas. A empresa foi escolhida em razão de ser representativa 

do fenômeno da cultura de devoção. 

Para compreender a temática e buscar desvelar os sentidos e significados 

atrelados a cultura de devoção, tomou-se como lente analítica a Análise Sociológica 

do Discurso (ASD) da Escola Qualitativista Crítica de Madri, vinculada à Tradição 

Espanhola de Pesquisa Social Qualitativa. 

Para tanto, a análise dos dados coletados – por meio de entrevistas 

semiestruturadas com 30 (trinta) funcionários da Confidence, sendo 10 (dez) do nível 

organizacional da “gestão” e 20 (vinte) do nível organizacional da “operação” – foi 

sistematizada, conforme orientações de Conde (2009), em procedimentos práticos 

subdivididos em etapas, que foram sendo desenvolvidas de acordo com a 

necessidade impelida pelos caminhos analíticos ou pelo conteúdo dos próprios 

discursos dos sujeitos da pesquisa. Cabe reiterar que não são prescritas regras 

objetivas ou imutáveis para o desenvolvimento da ASD, ficando a título criativo do(a) 

pesquisador(a) a forma como são empreendidos os procedimentos.  

Diante disso, os primeiros procedimentos desenvolvidos foram os Trabalhos 

Práticos Iniciais, tarefas gerais e introdutórias de ASD, seguidos dos Procedimentos 

de Interpretação e dos Procedimentos de Análise. Concomitantemente, foram 

desenvolvidas algumas etapas práticas dos Procedimentos Complementares à 

Análise e Interpretação em ASD, especificamente, a modelagem dos sentidos e 

significados dos discursos por meio das representações gráficas e análises de 

associações e condensações. Não foram realizadas análises de deslocamentos, ou 

seja, de mudanças de tema e conteúdo, de expressões indicando posição defensiva, 

conflito, freio, censura ou repressão (CONDE, 2009), pois estas não foram observadas 

nos discursos dos entrevistados. 

[...] 

 

Como passos para a consecução do objetivo geral, foram definidos e 

desenvolvidos 3 (três) objetivos específicos, os quais são retomados a seguir 

acompanhados dos principais resultados relacionados a eles. 
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Objetivo específico a) Descrever o contexto cultural da organização estudada 

enfatizando os elementos que compõem e caracterizam a cultura de devoção. 

A análise do contexto cultural da Confidence, permitiu conhecer a dinâmica 

subjacente à legitimação e à manutenção da cultura de devoção. A caracterização do 

cenário organizacional, a descrição do cotidiano de trabalho e das práticas que 

operacionalizam a cultura de devoção, especialmente aquelas relacionadas à gestão 

de pessoas, e, por conseguinte, os elementos que compõem e evidenciam a cultura 

de devoção configuraram este tópico analítico. 

Inicialmente, a partir das vivências da pesquisadora no campo observou-se um 

cenário organizacional integrador e despojado que, por meio intervenções dos 

próprios funcionários, foi transformado em um ambiente pessoal, um espaço familiar 

de interação e, também, de trabalho; um cotidiano de trabalho descontraído, que 

estimula o estabelecimento de laços pessoais e mescla dever e prazer; práticas 

organizacionais voltadas para a propagação de cultismo e adoração, que instigam a 

dedicação, o comprometimento, o envolvimento pessoal, a internalização de valores, 

e conduzem ao alinhamento e à doutrinação cultural.  

Ademais, destaca-se o setor específico que a Confidence possui para trabalhar 

diretamente na promoção e na manutenção da sua cultura. Em conjunto com a 

Diretoria da empresa, o setor de Gestão Educacional, alocado na área de Gestão de 

Pessoas, destina-se a planejar práticas voltadas para o alinhamento da atuação 

profissional, das condutas e dos comportamentos dos funcionários com o 

planejamento estratégico da empresa e, principalmente, para doutriná-los 

culturalmente. Imbuídas de significação, as políticas e processos centrais de gestão 

de pessoas, tais como recrutamento, seleção, socialização, treinamento e 

desenvolvimento, são peças-chave para o desenvolvimento dos objetivos do setor e, 

consequentemente, da empresa. 

A partir da descrição do contexto cultural, emergiu a Conjectura Pré-Analítica 

acerca do seu papel enquanto infraestrutura de manutenção da cultura de devoção. 

Especificamente, a pressuposição inicial tratou de analisar o contexto cultural, 

caracterizado por um plano concreto e um plano subjetivo, e permeado por 

simbolismos, como provedor da subsistência da cultura de devoção na Confidence. 

Ao proceder a análise discursiva das entrevistas dos sujeitos da pesquisa, 

revelou-se uma multiplicidade de simbolismos associados às práticas organizacionais, 
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desde as mais corriqueiras até as políticas norteadoras da empresa, todas embebidas 

de subjetividades e significações. 

Os simbolismos da “troca”, senso de “propriedade” (ownership), “propósito” 

do trabalho e da empresa e “vínculos” pessoais estabelecidos, foram os que se 

sobressaíram nos discursos dos sujeitos da pesquisa. Eles são produzidos e 

disseminados de maneira diferente em cada nível organizacional, de forma que sejam 

cabíveis ao posicionamento social do funcionário na empresa, por exemplo, o 

sentimento de propriedade (ownership) não é um simbolismo que atinge os 

funcionários operadores.  

Os vetores da propagação dos simbolismos da cultura de devoção são os 

líderes intermediários, especialmente Supervisores, Coordenadores e Gerentes, pela 

aproximação e contato que possuem com os subordinados. Eles são encarregados 

de promover as visões, os valores, os preceitos e toda a filosofia da empresa de 

maneira contumaz e entusiástica. 

Neste sentido, observou-se um contexto cultural caracterizado por um plano 

concreto (cenário, práticas e estratégias organizacionais) e um plano subjetivo 

(significações) que se articulam constantemente para pulverizar as representações da 

cultura de devoção. O plano concreto representa material, física e objetivamente a 

cultura de devoção e estimula a criação dos simbolismos que, sincronicamente, são 

disseminados com o apoio dos líderes intermediários de acordo com os níveis 

organizacionais e posicionamentos sociais. Por sua vez, o plano subjetivo abarca as 

significações produzidas a partir do plano concreto e, sobretudo, baseia-se nos 

simbolismos. 

Desta forma, o contexto cultural abarca instâncias concretas e observáveis, 

subjetivas e intangíveis, e cerca o consciente e o inconsciente do funcionário, 

representando um sólido estratagema para a subsistência da cultura de devoção. 

Representa e reverbera a filosofia que a empresa quer instituir, possibilitando a 

institucionalização de uma infraestrutura de manutenção da cultura de devoção 

ao longo do tempo. 

 

Objetivo específico b) Caracterizar os processos de mediação (econômica, 

política, ideológica e psicológica) investidos pela organização e as formas de poder 

consubstanciadas neles. 
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Os processos de mediação são práticas de poder que compõem um sistema 

de condicionamento destinado a conservar a harmonia, contrabalancear os reveses e 

privilégios e atenuar as percepções de diferenças inerentes à relação empresa-

trabalhador. Assim, facilitam a sujeição e a abnegação do trabalhador em prol dos 

objetivos organizacionais. 

Para tanto, o segundo objetivo específico e, consequentemente, a segunda 

dimensão analítica, se ocupou em caracterizar os processos de mediação econômica, 

política, ideológica e psicológica investidos pela Confidence e as formas de poder 

consubstanciadas neles. 

A narrativa global dos entrevistados abordou todos os tipos de mediações, por 

isso, a Conjectura Analítica que guiou o percurso investigativo deste objetivo 

específico apoiou-se no entendimento de que, para se legitimar e se manter, a cultura 

de devoção faz uso de uma rede de mediação multidimensional materializada por 

meio de práticas e políticas de gestão de pessoas e ancorada por simbolismos. 

Primeiramente, analisando as mediações econômicas promovidas pela 

empresa, os altos salários em comparação ao mercado, a remuneração variável 

baseada na produtividade e na assertividade e, principalmente, o plano de carreira e 

a oportunidade de crescimento baseada na meritocracia, foram os que mais se 

destacaram nos discursos dos entrevistados. 

Especificamente, o destaque majoritário do nível organizacional da “gestão” é 

para a política de remuneração voltada para a motivação e criação de estímulos à 

produção. Por sua vez, o nível da “operação” ressaltou a adequação das políticas de 

remuneração e benefícios e a possibilidade de elevarem seus níveis de rendimento 

financeiro por meio de práticas de avaliação e recompensa pelo desempenho, o que, 

segundo os entrevistados, compensa a doação e o investimento da força e energia de 

trabalho para/na empresa.  

Como reflexo do processo de mediação econômica, os entrevistados da 

“operação” demonstraram ter dissipado seu senso pessoal de análise do valor do 

trabalho que desempenham. Os funcionários submeteram os parâmetros individuais 

de avaliação e qualificação das recompensas financeiras e, consequentemente, do 

seu trabalho, aos parâmetros do mercado, que, praticados pela empresa, tornaram-

se inquestionáveis. 
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No que diz respeito aos processos de mediação política, destacaram-se a 

horizontalização da hierarquia, a gestão participativa e, principalmente, a autonomia, 

a flexibilidade e a liberdade. 

Acerca da horizontalização da hierarquia e da gestão participativa, a 

interpretação dos entrevistados é que estas permitem a consolidação de uma 

realidade organizacional baseada na transparência, na eficiência da comunicação, no 

feedback e na delegação de responsabilidades. A percepção dos funcionários, 

especialmente da “operação”, é de um processo de humanização das relações 

hierárquicas, marcado pela interação entre os níveis hierárquicos, aumento no grau 

de comunicação e, sobretudo, da instituição de uma democracia organizacional. 

As mediações políticas baseadas na autonomia, na flexibilidade e na liberdade, 

as mais proeminentes nos discursos dos sujeitos da pesquisa, verificaram-se 

dissonâncias de interpretação e, sobretudo, de vivência deles pelos funcionários, de 

acordo com as características do trabalho que desempenham (técnico ou intelectual) 

e com o nível hierárquico a que fazem parte. 

Para os funcionários que desempenham trabalho prioritariamente intelectual, a 

liberdade é criativa e lhes possibilita gerenciar e/ou dar vazão ao seu potencial de 

criação e inovação no momento, tempo e local que acharem melhor. Sobretudo, a 

autonomia, a flexibilidade e a liberdade dizem respeito ao fator quando realizar o 

trabalho, conferindo a estes funcionários uma jornada flexível. 

Embora, a priori, a jornada de trabalho flexível represente uma vantagem ao 

trabalhador no que diz respeito a possibilidade de gerenciar o próprio tempo, essa 

configuração de trabalho imputa consequências sobre ele, tais como, a valoração do 

trabalho em razão da sua disponibilidade mental e irrestrita à empresa e não do tempo 

que dedica a ela, e a permeabilidade do tempo de trabalho e de não trabalho na sua 

vida cotidiana, fazendo com que vida profissional e vida pessoal tornem-se uma 

unidade indissociável. Além disso, o controle do trabalho desempenhado é realizado 

com base nos resultados, fazendo com que a valoração do trabalho também ocorra 

baseando-se neste mesmo parâmetro, configurando assim, o paradoxo da autonomia 

versus controle (PAGÈS, et al., 1987). 

Por outro lado, os funcionários que realizam um trabalho caracterizado como 

técnico usufruem de liberdade no trabalho também técnica, a qual está relacionada 

com a organização e divisão do trabalho no espaço de tempo relativo à jornada de 

trabalho predefinida pela empresa, representando a possibilidade de definição do fator 
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como realizar o trabalho. Ademais, envolve a flexibilidade para ajustar as demandas 

do trabalho a alguma necessidade individual, desde que estabelecido um acordo de 

compensação com o gestor imediato. 

Sendo assim, embora estes funcionários possam definir como realizar suas 

atividades, a liberdade no trabalho está submetida a mecanismos de controle 

relacionados ao cumprimento de metas de produtividade e assertividade, bem como 

a compensação das jornadas de trabalho que, por ventura, tenham sido flexibilizadas 

por motivos particulares em benefício do trabalhador. 

A análise revelou, ainda, um distanciamento dos funcionários da “operação” da 

realidade política a que estão submetidos, visto que dos 20 (vinte) entrevistados deste 

nível, somente 2 (dois) relataram perceber diferenças nas mediações políticas 

realizadas pela empresa de acordo com as características do trabalho (técnico ou 

intelectual) e com os níveis hierárquicos. Cenário que configura uma dominação 

política da empresa sobre os trabalhadores e, portanto, a efetividade da mediação. 

Na sequência, analisaram-se as mediações ideológicas e, 

consequentemente, evidenciou-se a ideologia central da empresa em estudo e sua 

relação com a práxis da cultura de devoção. 

As primeiras análises das mediações ideológicas promovidas pela Confidence 

revelaram que não se tratam de propostas pontuais, mas sim da constituição de um 

universo simbólico que abarca o objetivo e subjetivo da realidade organizacional, 

imprime e propaga a ideologia da empresa. Estão imbricadas e permeadas em todo o 

ambiente organizacional, inclusive no contexto cultural e nas mediações econômicas 

e políticas. 

O ponto de partida da institucionalização da ideologia da Confidence é a 

declaração e a projeção de valores baseados em princípios morais em todas as suas 

práticas, objetivas ou simbólicas, representando elemento fundamental para a 

institucionalização da ideologia e para a legitimação e manutenção da cultura de 

devoção. 

Para propagar estes valores em todo o ambiente organizacional e conduzir os 

funcionários a aderi-los e reproduzi-los, a empresa utiliza como veículo o poder 

perlocucionário dos discursos, exercido, principalmente, pelo CEO, sócios e líderes 

intermediários, por meio de persuasão emocional e simbólica sobre os funcionários. 

Assim, o discurso representa um instrumento de dominação e de condicionamento 

ideológico na cultura de devoção. 
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Desta forma, os valores são propagados em todo o ambiente organizacional, 

atingem as searas pessoal e social da vida do trabalhador na empresa, conduzindo-o 

a aderi-los e reproduzi-los e, assim, refletindo na esfera organizacional que 

corresponde à aplicação e expressão prática da mediação ideológica na Confidence. 

Na esfera pessoal, os lemas atrelados aos valores da confiança e da ética, da 

valorização de pessoas e da autenticidade, oferecem aos funcionários respaldo a 

expectativas individuais e a crença de que estão se engajando em prol de si mesmos. 

No âmbito social, o eixo central é o simbolismo do propósito do trabalho que gera nos 

funcionários um sentimento de contribuição social. Por sua vez, na esfera 

organizacional, a empresa se utiliza de políticas e práticas de gestão de pessoas 

baseadas na meritocracia e na autoresponsabilização, bem como do elitismo para 

orientar a materialização da cultura de devoção, ou seja, para direcionar a sua práxis. 

Neste sentido, a ideologia da Confidence, uma ideologia gerencialista, constitui, 

ideal e pragmaticamente, um universo simbólico edificado por meio de valores 

baseados em ideais morais e da mobilização de dimensões importantes da vida do 

indivíduo. Oferece aos funcionários mais do que um conjunto de práticas 

organizacionais e significações, cria um espaço de realização profissional e pessoal 

e, sobretudo, institui uma filosofia e uma religiosidade organizacional, configurando, 

assim, a alienação ideológica, o estágio mais profundo de alienação. 

Por fim, acerca dos processos de mediação psicológica os entrevistados 

relataram estratégias relacionadas ao estabelecimento de ligações, vínculos, ativação 

de emoções e sentimentos e demais domínios afetivos, que os conduzem a fundirem 

vida pessoal e profissional, introjetar os planos da empresa como sendo próprios, 

personificar a empresa e, assim, ter justificativa para tudo que ela lhe propõe e exige.  

Essas mediações psicológicas promovidas pela empresa Confidence, estão 

estruturadas em quatro eixos centrais: fusão, modulação, culto e personificação, e 

justificação. 

O primeiro eixo da representação das mediações psicológicas compreende a 

promoção da fusão da vida pessoal com a vida profissional e representa o principal 

desencadeador das demais manifestações de domínio sobre o inconsciente dos 

funcionários. Os estímulos ao envolvimento pessoal, proximidade, estabelecimento de 

vínculos e laços entre colegas de trabalho e com a empresa fazem parte de todo o 

contexto cultural da empresa e são promovidos por meio dos simbolismos 
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disseminados, pela estruturação dos espaços físicos, pelo clima organizacional criado 

e todo o cenário da Confidence. 

Em seguida, a partir da oportunidade de unir as esferas pessoal e profissional 

de suas vidas dentro do ambiente de trabalho, os funcionários da Confidence 

demonstraram buscar a modulação de seus planos individuais de acordo com o que 

a empresa lhes promete oferecer atual e futuramente. Eles submetem suas 

individualidades às expectativas que nutrem em relação à empresa ou aquilo que 

julgam necessário para nela permanecerem e, com o passar do tempo, vão forjando 

uma identidade alinhada com a empresa. 

A partir destes dois eixos iniciais de mediação psicológica, fusão e modulação, 

passa-se ao desenvolvimento do culto e personificação da empresa e da justificação 

das suas exigências.  

O culto e a personificação compreendem mediações relacionadas à glorificação 

das ações da empresa e à representação dela como “alguém” a quem se atribui 

qualidades sagradas, tais como ser justa, humanizada, transparente e que valoriza as 

pessoas. Os entrevistados atribuem sentimentos a empresa, a descrevem como algo 

vivo e que se importa em lhes proporcionar todo este contexto cultural ao qual se 

tornam devotos.  

Essas são características marcantes da cultura de devoção, pois através delas 

se revelam a expressividade da doação, da admiração e do envolvimento dos 

funcionários com a empresa, bem como a atribuição de sentido da empresa em suas 

vidas; são o meio de exteriorização dos sentimentos nutridos e de sua devoção a ela. 

Como último eixo de mediação psicológica promovido pela Confidence, a 

justificação representa os argumentos utilizados pelos funcionários para defenderem 

as exigências da empresa e, desta maneira, validarem a sua realidade. Justifica-se o 

excesso de trabalho, o trabalho fora de horário, a dedicação extrema, não conseguir 

se desligar da empresa e pensar nela o tempo todo, o valor do salário e benefícios, a 

escala de trabalho aos finais de semana; sempre há uma explicação embasada nas 

necessidades e nos propósitos da empresa. 

Este complexo de mediações psicológicas eflui reflexos sobre a subjetividade 

dos funcionários, envolvendo dependência afetiva e apego à empresa, que, de 

maneira ambígua, lhes proporciona sentimentos de amor e amparo, ao mesmo tempo 

em que torna cultural trabalhar mais, sentir culpa e entender como dever não negar 

os seus pedidos. 
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A partir destes resultados, verificou-se que as mediações psicológicas são, 

concomitantemente, premissas para a existência da cultura de devoção e, também, 

resultados da devoção dos funcionários à empresa. É necessário o domínio afetivo, 

emocional e simbólico dos funcionários para a legitimação e manutenção de uma 

cultura de devoção, e essas características são também fruto da cultura de devoção 

legitimada e subsistente. 

Ao analisar cada uma as dimensões de mediação – econômica, política, 

ideológica e psicológica –, pôde-se compreender o papel específico delas nos 

processos de legitimação e de manutenção da cultura de devoção, bem como as inter-

relações que estabelecem entre si. 

A rede multidimensional de mediação é impressa em todo o contexto cultural 

da empresa estudada, o qual é colonizado por simbolismos disseminados 

reiteradamente. É estruturada a partir da ideologia – mediação ideológica – que 

constitui o universo simbólico da cultura de devoção, principalmente por meio do 

discurso, poder perlocucionário que conduz estrategicamente os funcionários à 

adesão de seus valores e preceitos e, assim, promove a alienação ideológica. A 

ideologia é o hífen entre o manifesto e o oculto da cultura de devoção.  

No plano manifesto, as mediações econômicas e políticas promovem 

benefícios que têm como base a meritocracia e a liberdade no trabalho, 

respectivamente. As econômicas fazem com que os funcionários sujeitem a avaliação 

do valor do seu trabalho ao mercado e seus parâmetros; as políticas imputam sobre 

o funcionário o controle por resultados e a dominação política.  

No plano oculto, encontram-se as mediações psicológicas que, por meio de 

mobilização emocional e alienação psicológica, emanam reflexos sobre a 

subjetividade dos funcionários e dominam seu inconsciente. Ao mesmo tempo em que 

é um produto do contexto cultural, das mediações econômicas e políticas, da ideologia 

e universo simbólico constituído, é uma condição para que este cenário se institua. 

Em conclusão, no que diz respeito ao poder consubstanciado nos processos 

de mediação, trata-se de um poder simbólico e perlocucionário, exercido por meio 

da disseminação de simbolismos, da institucionalização de uma ideologia 

gerencialista e da mobilização emocional dos funcionários, que se aparelha nas 

práticas de gestão de pessoas para camuflar seus objetivos de controle e dominação. 
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Objetivo específico c) Analisar os motivos pelos quais os trabalhadores se 

tornam devotos à organização. 

Os motivos pelos quais os funcionários da Confidence se envolvem, adoram, 

amam e, desta forma, se tornam devotos a ela, revelam as justificações produzidas 

para reconhecer o universo da cultura de devoção como cabível e plausível e, assim, 

legitimá-lo e mantê-lo. 

A própria análise do contexto cultural e dos processos de mediação econômica, 

política, ideológica e psicológica revela explicações para a devoção dos funcionários 

à Confidence. Ambos envolvem os funcionários em inúmeras estratégias, objetivas 

e/ou simbólicas, que compõem um conjunto de fortes motivos para que os 

funcionários sejam devotos a ela. 

Além da relação direta com o contexto cultural e com os processos de mediação 

empregados pela Confidence, os motivos da devoção foram investigados a partir dos 

sentidos atribuídos ao trabalho e das características do perfil profissional dos 

funcionários. 

Os entrevistados descreveram o trabalho que desempenham, baseando-se em 

concepções positivas e significados que validam a importância de trabalhar para si 

mesmo, para a empresa e para a sociedade em geral. Um trabalho desafiador, que 

exige competência, que tem impacto sobre a vida de outras pessoas dado o seu 

propósito, que pode ser desempenhado com liberdade e que, portanto, proporciona 

ao funcionário sentimento de responsabilidade.  

A Confidence insere todos os funcionários em uma missão global de trabalho, 

um trabalho com sentido e significados definidos; motivos relevantes para se tornarem 

devotos à empresa e, assim, legitimar e dar subsistência a cultura de devoção. 

Neste sentido, definiu-se como Conjectura Analítica o papel dos sentidos 

atribuídos ao trabalho como motivos para os funcionários serem devotos à empresa 

e, também, como contribuintes da legitimação e manutenção da cultura de devoção. 

As análises dos discursos revelaram que a atribuição de sentido ao trabalho 

pelos funcionários da Confidence perpassa pelas dimensões individual, 

organizacional e social de significação do indivíduo. 

Na dimensão individual de atribuição de sentido ao trabalho, os funcionários 

destacaram em seus discursos que o trabalho que desempenham na empresa não 

representa somente uma fonte de subsistência, mas, acima de tudo, é um trabalho 



232 

que lhes proporciona desenvolvimento pessoal, realização e uma identidade enquanto 

profissional e também enquanto pessoa. 

No que se refere à dimensão organizacional, os entrevistados elencaram as 

relações interpessoais, o clima organizacional, a valorização de pessoas, a clareza 

que possuem da finalidade e da utilidade das tarefas que lhes são designadas, como 

os principais fatores organizacionais que contribuem para que estabeleçam elos 

pessoais com a empresa e, assim, o trabalho seja dotado de sentido. Além disso, 

destacaram as recompensas que logram devido ao destaque da empresa no mercado, 

o que torna vantajoso trabalhar na Confidence. 

Por fim, na dimensão social, os entrevistados relacionaram o sentido do 

trabalho com o próprio core business da empresa – prevenção antifraude –, o qual se 

remete a sentidos associados a ética, a honestidade e a moral. Além disso, esta 

dimensão é incentivada de maneira contumaz pela/na cultura de devoção, pois a ideia 

de propósito social perpassa pelas práticas organizacionais e está imbuída em todas 

as significações que produz e dissemina.  

Somando-se as dimensões de atribuição de sentido ao trabalho, os 

entrevistados descreveram o trabalho que desempenham na Confidence com 

características que qualificam um trabalho com sentido e que lhes dá motivos para 

trabalhar. 

Destarte, com a cultura de devoção a Confidence consegue abarcar todas as 

dimensões - individual, organizacional e social - de atribuição de sentido ao trabalho, 

torná-lo significativo para o trabalhador e fornecer razões objetivas e subjetivas para 

trabalhar. Assim, os sentidos do trabalho são configurados e direcionados para 

atender às necessidades da cultura de devoção. 

Os sentidos atribuídos ao trabalho, abrangendo as dimensões individual, 

organizacional e social, com características de um trabalho com sentido e razões 

contundentes para ser exercido, se tornam motivos relevantes para tornar os 

funcionários da Confidence devotos a ela.  

No que tange às características do perfil profissional, buscou-se 

compreender a relação entre a experiência no mercado de trabalho e o grau de 

devoção dos funcionários à Confidence, análise esta que permitiu delinear a 

conclusão de que o grau de devoção, isto é, a expressão de adoração, glorificação e 

apego, a relação de dependência, a adesão à ideologia instituída pela empresa e a 

representação dela na vida do indivíduo não é determinado pela quantidade de 
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empresas que o funcionário trabalhou, quanto tempo as relações de emprego 

duraram, tampouco pela posição social que ocupa na empresa. 

A devoção dos trabalhadores à empresa tem a sua causa em si mesmo. A rede 

de significados oriundos dessa realidade integradora de perspectivas individuais, 

organizacionais e sociais criada pela empresa e a edificação de um universo simbólico 

“divino” e privilegiado faz com que ela se apresente aos trabalhadores como uma 

referência legítima para se que se envolvam e nela projetem sua vida profissional e 

pessoal. 

 

5.2 AS FACES DA LEGITIMAÇÃO E DA MANUTENÇÃO DA CULTURA DE 

DEVOÇÃO: ENTRE O MANIFESTO E O OCULTO 

 

Conforme demonstrado nos resultados da pesquisa, a cultura de devoção da 

Confidence está investida em todas as esferas do ambiente organizacional, objetivas 

e subjetivas, abrangendo desde o cotidiano de trabalho às ferramentas de gestão. É 

um mecanismo estratégico que cerca o funcionário permanentemente, visando 

subjugá-lo à sua lógica. 

Desde o primeiro contato com a empresa, o trabalhador é introduzido a um 

enredo de reificação e práticas glorificadoras e promotoras de sentimentos de 

privilégio e elitismo. Isso acontece antes mesmo de ser admitido, pois a cultura é 

utilizada pela empresa como uma marca para atrair pessoas no mercado e no próprio 

processo seletivo ela é apresentada ao trabalhador, de modo que se reverencie todos 

os seus benefícios. 

De início, o contexto cultural apresenta-se como a representação estética da 

cultura de devoção, contudo, por meio da disseminação sistemática de simbolismos 

realizada com o apoio dos líderes intermediários e da articulação com significações 

que sacralizam o ambiente organizacional, cerca o consciente e o inconsciente do 

trabalhador e, desta forma, institui-se como uma infraestrutura de manutenção da 

cultura de devoção. 

Para consolidar a cultura de devoção, a empresa cria uma unidade estrutural a 

partir de processos de mediação, os quais validam suas exigências, disfarçam os 

antagonismos e as relações de poder e, sobretudo, mobilizam emocionalmente os 

trabalhadores. Com base numa rede de benefícios econômicos, vantagens políticas, 

uma práxis ideológica e o estímulo à identificação e sujeição, a empresa consegue 
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que os valores individuais e objetivos profissionais e pessoais dos funcionários sejam 

colocados à sua disposição e uma relação de dependência seja estabelecida, 

configurando, assim, estados de alienação ideológica e psicológica. 

O mecanismo estratégico da cultura de devoção é integralizado quando os 

funcionários têm delineados os sentidos que atribuem ao trabalho em todas as suas 

dimensões – individual, organizacional e social – e quando o trabalho é percebido 

como significativo e com razões objetivas e subjetivas para ser desempenhado. 

Ocorre que nada disso opera individualmente, sendo a interdependência entre 

estes elementos que consolida a cultura de devoção. Contexto cultural, processos de 

mediação e sentidos do trabalho compõem uma engrenagem de práticas 

organizacionais, simbolismos e significações compartilhadas pelos trabalhadores, 

edificando um universo simbólico. 

Neste sentido, depreende-se que os processos de legitimação e de 

manutenção estão interligados, ocorrem simultaneamente e se retroalimentam para 

que a realidade da cultura de devoção seja percebida como válida e plausível e, 

sobretudo, se sustente ao longo do tempo. 

O âmago da cultura de devoção reside na ideologia e na alienação psicológica, 

sendo ambas agentes de legitimação e de manutenção. A ideologia é alicerce, ao 

mesmo tempo em que é sistematizadora e reforçadora da cultura de devoção; por sua 

vez, a alienação psicológica dá suporte à ideologia, garantindo o domínio afetivo, 

emocional e simbólico dos trabalhadores e representando o enraizamento da cultura 

de devoção. 

O contexto cultural e os simbolismos disseminados, os processos de mediação 

econômica e política, e os sentidos do trabalho contribuem de forma subsidiária para 

a legitimação e a manutenção dessa construção social de reverência e cultismo ao 

credo organizacional.  

Ademais, há de se destacar o respaldo social que a cultura de devoção recebe 

ao atender o paradigma contemporâneo que coloca o trabalho como atividade central 

da vida humana. Ao associar valores morais e propósitos sociais ao trabalho, a 

empresa confere caráter ético ao trabalho e faz com que ele atenda, não somente 

objetivos individuais e organizacionais, como também exerça função social, o que 

apoia o envolvimento do trabalhador com a empresa e seus preceitos e, assim, 

contribui para legitimar e subsistir uma cultura de devoção. 
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Considerando o exposto, visualizam-se duas faces distintas caracterizando a 

cultura de devoção, sendo a primeira uma face manifesta, da qual o trabalhador não 

consegue e, talvez, nem queira se esquivar; e a segunda uma face oculta que atua 

mascarando os objetivos da sua legitimação e manutenção. 

A face manifesta é aquela que expõe aos trabalhadores um ótimo lugar para 

trabalhar, com benefícios e recompensas de toda ordem. Qualidade de vida no 

trabalho, clima organizacional satisfatório, ambiente de trabalho estimulante, salários 

acima da média do mercado, ganhos financeiros variáveis, oportunidade de 

crescimento na carreira, meritocracia, autonomia, flexibilidade, responsabilidades, 

sentimento de dono, respeito à diversidade, amparo emocional, relações de amizade 

e a composição de uma família organizacional.  

Por sua vez, na face oculta da cultura de devoção se hospeda o controle, a 

perda do sentido individual de valorização do trabalho, a dissolução das barreiras do 

tempo de trabalho e de não trabalho, a amálgama entre a vida pessoal e a profissional, 

o mascaramento das diferenças, a alienação ideológica e psicológica e a formatação 

dos trabalhadores à imagem e semelhança dos preceitos organizacionais, a ponto de 

que, em certo momento, manter a cultura de devoção seja sinônimo de manter a si 

mesmo. Por fim, o grande trunfo da cultura de devoção é que para legitimar e manter 

essa face, não é necessário força ou repressão, pois o fascínio criado em torno da 

empresa consolida um sofisticado dispositivo de dominação simbólica. 

Finalmente, espera-se que estas conclusões possam instigar reflexões acerca 

das implicações dos dispositivos de gestão sobre os indivíduos e estimular, de alguma 

forma, uma crítica ativa à institucionalizada reificação das empresas na sociedade 

atual. 

 

5.3 DESAFIOS E LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Os desafios do desenvolvimento da tese tiveram início já na escolha do tema. 

Com poucas pesquisas abarcando especificamente a cultura de devoção, encontrar 

referências teóricas para embasar o trabalho foi desafiador e requereu a aproximação 

de leituras de áreas adjacentes como, por exemplo, a Sociologia e a Psicologia, 

distintas da formação de base da pesquisadora, graduada e mestre em Administração. 

No entanto, para além da escassez de pesquisas sobre a temática esteve o 

desafio de desenvolvê-la com o posicionamento que se desejava estabelecer diante 
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dela. Um posicionamento crítico, problematizador, olhando para a cultura no âmbito 

das organizações a partir de perspectivas que se desprendessem, na medida do 

possível, de um direcionamento analítico utilitarista e focado na instrumentalidade, o 

qual é majoritariamente adotado na área da Administração. Isto demandou da 

pesquisadora uma autoconfrontação e um revisitar constante dos delineamentos 

epistemológicos, teóricos e metodológicos da pesquisa. 

[...] 

 

No que diz respeito às limitações práticas da pesquisa, a adoção da Análise 

Sociológica do Discurso (ASD) exigiu o desenvolvimento de um trabalho analítico 

sistematicamente criativo, pois sem guia rígido, manual ou modelos, a ASD requer do 

pesquisador a criação de um “modo de fazer” próprio. No entanto, é preciso atentar-

se para que esta liberdade criativa não conduza o(a) pesquisador(a) a incorrer em 

pseudoanálises como, por exemplo, sínteses, reduções ou distorções de dados, 

tomada de posição ou falsas generalizações, conforme alertam Godoi, Coelho e 

Serrano (2014). 

Ainda no que diz respeito à ASD, o grande volume de dados produzidos a partir 

das transcrições das entrevistas – 432 (quatrocentas e trinta e duas) páginas – tornou 

exaustivo o processo de concatenação das informações e, sobretudo, o 

desenvolvimento e as retomadas dos procedimentos práticos da análise. 

[...] 

 

No campo, as limitações foram geográficas e temporais, visto que a empresa 

estudada se localiza em São Paulo (SP) e a pesquisadora reside e trabalha no Rio 

Grande do Sul (RS), o que fez com que o tempo de imersão no campo ficasse restrito. 

Se tratando de uma pesquisa sobre cultura, estes fatores pesam ainda mais como 

limitações, pois trata-se de um estudo que abarca o entendimento de hábitos, 

costumes, comportamentos e atitudes. 

Para tanto, a fim de tentar minimizar estas limitações foram realizadas 

observações diretas em ocasiões específicas, que permitiram o contato com a 

realidade cultural da empresa e com as relações primárias estabelecidas entre os 

atores sociais, além de conversas informais e participação em atividades cotidianas 

de trabalho toda vez que se adentrava ao campo. 
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5.4 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

 

A fim de ampliar o escopo e a abrangência das pesquisas abordando a cultura 

de devoção, sugere-se, para estudos futuros: 

a) o desenvolvimento de um estudo etnográfico sobre cultura de devoção, para 

que se possa vivenciar direta e profundamente a complexidade dessa 

realidade organizacional; 

b) a utilização de grupos de discussão, técnica de coleta dos dados desenvolvida 

na Espanha juntamente com a Análise Sociológica do Discurso (ASD); 

c) a adoção do método de história de vida, buscando compreender possíveis 

implicações da trajetória pessoal dos sujeitos na adesão ou não à cultura de 

devoção; 

d) o aprofundamento da prática da Análise Sociológica do Discurso (ASD) em 

estudos sobre cultura no âmbito das organizações; 

e) a realização de estudos sobre cultura de devoção utilizando a Análise 

Sociológica Discursivo-Imagética (ASDI) desenvolvida por Uchôa (2017), 

utilizando materiais visuais para analisar esta realidade organizacional; 

f) o aprofundamento dos estudos de cultura de devoção abordando implicações 

psicológicas sobre os sujeitos como, por exemplo, a incidência de Síndrome 

de Burnout ou de Estresse Ocupacional nestes ambientes organizacionais, 

ou, ainda, as estratégias de enfrentamento adotadas por trabalhadores que 

são demitidos de empresas às quais eram devotos. Sugere-se que estes 

estudos sejam desenvolvidos, preferencialmente, por uma equipe 

multidisciplinar de trabalho envolvendo, também, profissionais da área da 

Psicologia. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Termo de Requerimento para Realização de Pesquisa 

 
Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH) 

Programa de Pós-Graduação em Administração – Doutorado (PPGA/UFSM) 
 

REQUERIMENTO PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE DOUTORADO 

 

Eu, Katiuscia Schiemer Vargas, discente do Curso de Doutorado do 

Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM), matrícula 2313182, orientada pelo Prof. Dr. Gilnei Luiz de Moura, 

venho por meio deste solicitar a oportunidade de realizar pesquisa acadêmica para 

tese de doutorado na empresa ___________, Rua _______________________, São 

Paulo - SP – Brasil. 

A pesquisa tem como temática central a “cultura de devoção”. Como 

procedimentos de pesquisa serão realizadas observações, entrevistas individuais e 

coleta de documentos, com cronograma de execução previsto para o período de 

março a julho de 2017 em datas e horários acordados entre as partes. 

Ressalta-se que não é necessário nenhum tipo de identificação da 

empresa no trabalho, mantendo-se o sigilo do local de realização do estudo e dos 

participantes deste. 

Em caso de dúvida, a pesquisadora ou o orientador da pesquisa poderão ser 

contatados pelos e-mails katiuscia.schiemer@gmail.com ou 

mr.gmoura.ufsm@gmail.com ou pelos telefones (55) 991571602 e (55) 3220 9258. 

 
___________________________________ 

Katiuscia Schiemer Vargas 
 

____________________________________ 
Presidente 

 
__________________________________ 

Vice-presidente 

mailto:katiuscia.schiemer@gmail.com
mailto:mr.gmoura.ufsm@gmail.com
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APÊNDICE B – Guia de Entrevista 

 
1. Idade. 
2. Naturalidade. 
3. Cargo. 
4. Formação. 
5. Trabalho(s) anterior(es). 
6. Tempo que trabalha na empresa e no cargo atual. 
 
7. Como e por que veio trabalhar na empresa. 
8. Processo seletivo. 
9. Adaptação (socialização, integração e treinamento).  
10. O que precisa para trabalhar nesta empresa. 
 
11. Recompensas, promoções e incentivos que a empresa oferece.  
12. Controle do trabalho. 
13. Autonomia para desenvolver atividades na empresa. 
14. Como a empresa estimula os funcionários a se dedicarem. 
 
15. Regras, normas ou definições de conduta na empresa. 
16. O que há de interessante e/ou diferente na empresa (eventos, benefícios, 
práticas, propostas...) que mais chama atenção. 
 
17. Sentimento em relação a trabalhar nesta empresa. 
18. Importância da empresa na vida. 
19. Entrelaçamento da vida pessoal e vida no trabalho/profissional. 
 
20. Trabalho na(s) empresa(s) que trabalhou antes. 
21. Comparando com os trabalhos anteriores, o que tem de diferente em trabalhar 
nesta empresa? 
22. Valor, importância da atividade que desempenha para a empresa. 
23. Se orgulha do seu trabalho aqui? 
24. Importância do trabalho. 
25. Em folgas (férias, finais de semana, feriados) se desliga totalmente do trabalho? 
26. Tempo dedicado para a vida pessoal (lazer, estudos, passeios, descanso, 
amigos e família) e tempo dedicado ao trabalho. 
 
27. Opinião (geral) sobre a empresa. O que gosta e o que não gosta. 
28. Existe uma empresa ideal para se trabalhar? Como ela seria? 
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

 
Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH) 

Programa de Pós-Graduação em Administração – Doutorado (PPGA/UFSM) 
 

Prezado(a) Senhor(a): 
 

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa de tese de 
doutorado que tem como objetivo central compreender os processos de legitimação 
e de manutenção da cultura de devoção e o seu entrelaçamento com os motivos pelos 
quais os trabalhadores tornam-se devotos. A pesquisa é conduzida pela doutoranda 
Katiuscia de Fátima Schiemer Vargas (pesquisadora principal) sob a orientação do 
Prof. Dr. Gilnei Luiz de Moura (pesquisador responsável). 

 

Antes de concordar em participar da pesquisa e responder aos 
questionamentos inerentes a ela, é muito importante que você compreenda as 
informações e instruções contidas neste documento.  

 

Como procedimentos da pesquisa, será realizada uma entrevista individual 
com questões sobre a sua vida profissional e a organização onde trabalha, as quais 
serão gravadas por meio de um gravador de voz digital. Posteriormente, as entrevistas 
serão transcritas e, caso seja do seu interesse, poderá acessar o material para leitura 
e correções, se achar necessário. 

 

As respostas às perguntas das entrevistas não representarão qualquer risco 
de ordem física ou psicológica para você, podendo apenas provocar algum 
desconforto. Por outro lado, como benefícios, a pesquisa oportunizará a construção 
de conhecimento científico, o qual será difundido em formato de tese e artigos 
acadêmicos, dando subsídio para reflexões sobre aspectos relacionados ao trabalho 
e as organizações. 

 

A sua participação é livre e voluntária. Não haverá nenhuma forma de 
compensação financeira e, também, não haverá custos para o participante. A 
identidade do participante permanecerá em sigilo durante toda a pesquisa e, 
especialmente, na publicação dos resultados. Você terá o direito de desistir de 
participar da pesquisa a qualquer momento, sem nenhuma penalidade e sem perder 
os benefícios aos quais tenha direito.  

 

O participante terá garantias de esclarecimentos antes e durante o curso do 
estudo. Em caso de dúvida, poderá entrar em contato com Gilnei Luiz de Moura pelo 
telefone (55) 3220 9258. Todos os dados coletados serão armazenados em um 
armário da sala 4209 do Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH) da UFSM 
sob a responsabilidade do Prof. Dr. Gilnei Luiz de Moura durante o período de 5 anos, 
estando à sua disposição a qualquer momento. Após este período serão incinerados. 

________________________________________________ 
Local e Data 
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Eu, ____________________________, RG nº _________________ após ter lido as 
informações contidas acima, fui esclarecido(a) sobre a pesquisa e concordo que 
meus dados sejam utilizados na realização da mesma. Declaro, ainda, que assino 
este consentimento em duas vias, ficando com a posse de uma delas. 

 
 

____________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
 

___________________________________________________________________ 
Pesquisadora Principal - Katiuscia Schiemer Vargas – Doutoranda em Administração 

 
 

_________________________________________________________ 
Pesquisador Responsável – Gilnei Luiz de Moura – Professor da UFSM 
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APÊNDICE D – Transcrição de Entrevista – Exemplo 

 

P: Então, Ana41, se tu puder começar se apresentando, teu nome, idade, naturalidade, 
a tua formação, quanto tempo tu trabalha aqui, se apresentar bem à vontade. 
E: Perfeito, meu nome é Ana, eu tenho 29 anos, eu nasci em São Paulo mesmo. 
Atualmente, eu moro com meu pai com a minha irmã, mas eu morava sozinha a muito 
tempo e aí eu fui morar com meu pai para ajudar a cuidar da minha irmã, que é 
adolescente né, então, tem que ter um pouquinho de cuidado. E eu trabalhei 6 anos 
no banco, Banco Itaú, é, que foi o outro tipo, outro tipo de experiência, tudo, foi, eu 
entrei em 2006 lá, saí em 2013. Eu entrei aqui na Confidence em 2014, em setembro 
de 2014, é uma experiência completamente diferente, quando eu entrei eu não 
entendia muito bem ainda o que era a empresa, do que se tratava, até porque eu 
trabalhei muito, muito tempo numa empresa completamente diferente né, numa 
corporação completamente diferente, que é o banco, mas aí quando eu cheguei eu já 
fui muito bem recebida, muito bem mesmo. É, na entrevista, na apresentação quando 
eu fui participar da dinâmica, que era a prova primeiro, eu já fiquei com muita vontade 
de trabalhar aqui, né, bem diferente, é bem diferente da realidade que eu passei né, 
porque não tô falando mal de nenhuma corporação, mas a corporação que eu 
trabalhava era completamente diferente, visava muitos os números, visava a empresa 
e não tinha essa reciprocidade de corporação versus colaborador, era corporação 
versus números e acabou. Então eu entrei aqui em 2014, fui promovida à primeira 
esteira, que eu passei de Analista 2, pro Analista 3, depois de Analista 3, eu fui pra 
Analista 4 e agora em fevereiro eu fui promovida pra Analista Sênior, fiquei bem feliz, 
foi um trabalho bem intenso assim, é, acho que tudo colaborou pra eu chegar onde eu 
cheguei, né, claro que depende parte da nossa, da nossa dedicação, do nosso 
desenvolvimento, de ir atrás, mas com essa, com a minha dedicação e com a minha 
força de vontade, eu sempre fui muito bem recebida em todas as portas que eu bati 
aqui dentro, entendeu? Junta a minha vontade com a vontade da empresa e a 
empresa dá mais pros colaboradores aqui. Então, acho a cultura bem diferente, acho 
a cultura bem legal, eu não tenho o que reclamar da empresa, tô aqui já vai fazer 3 
anos né, vai fazer 3 anos esse ano, eu sempre fui respaldada em questão de qualquer 
coisa assim, se você precisa de alguma coisa pessoal, a empresa tem essa 
flexibilidade né, ela envolve mesmo te ajudar, é obvio que é uma parceria né, porque 
é um negócio, então o negócio precisa funcionar, e, mas além disso, além de ser um 
negócio, a empresa, ela sempre foi muito preocupada com a vida pessoal, né. O nosso 
presidente até fala que não tem como ser duas pessoas né, o pessoal e profissional 
anda junto, é claro que a gente, as coisas que acontecem lá fora, a gente tenta deixar 
lá fora, mas não tem jeito acaba espelhando no profissional e a mesma coisa se sua 
vida profissional não tá muito boa acabado espelhando no pessoal, e em relação a 
isso eu não tenho nada para falar assim da empresa, é muito boa, cultura muito boa, 
ela te desenvolve, você só dá o primeiro passo, por exemplo, eu, ah eu não falei isso, 
eu faço Psicologia, eu já fiz 3 anos, aí eu tranquei por conta que eu sai do banco, tudo, 
tive que dar uma pausa, mas aí a pausa foi bem grande, de quase 3 anos e aí como 
era outra faculdade, outra grade, eu optei por voltar o primeiro semestre mesmo, 
porque eu ia poder voltar para o segundo ano, aí você já pega tudo engatilhado, né 
((“aham”)) aí eu falei bom, eu prefiro voltar o primeiro semestre, eu prefiro voltar para 
o primeiro semestre, para já engajar né, do primeiro. Então, eu já tô indo para o 
segundo agora que eu fiz, agora já tô indo para o segundo, é o que eu gosto mesmo, 

                                                 
41 Nome fictício dado a entrevistada a fim de preservar sua identidade. 
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eu gosto muito de pessoas, gosto muito dessa parte de gestão, o curso é maravilhoso, 
eu sou assim apaixonada, eu demorei muito para me encontrar, mas quando eu me 
encontrei, eu falei nossa nasci para isso sabe ((“aham”)) então é a minha paixão, é o 
brilho nos olhos e aí o brinco que tipo a Confidence veio para me mostrar que esse 
era o meu brilho nos olhos mesmo, porque acho que, eu não conheço, eu 
particularmente não conheço nenhuma empresa que gosta tanto de pessoas e 
valoriza as pessoas, e mostre, e faz questão de mostrar para as pessoas quanto a 
Confidence, né. Então, isso foi muito bom para mim, muito bom tipo pra minha vida 
acadêmica, porque tudo que eu preciso por exemplo da minha vida acadêmica aqui 
eu também posso ter, eu tenho acesso muito fácil a RH, aos diretores, mesmo se 
precisar, aonde a gente quiser as portas estão abertas sabe, eu acho que isso é o 
essencial, é o principal que você precisa ter, eu nunca tive isso na minha bagagem 
anterior, é completamente fora da realidade, essa realidade que a gente vive na 
Confidence, né. 
P: Tu trabalhou antes no Itaú e antes tu trabalhou em algum lugar, foi teu primeiro 
emprego? 
E: Eu trabalhei, não eu era Jovem Aprendiz, eu trabalhei, eu comecei a trabalhar com 
15 anos aí eu trabalhava tipo em perfumaria, mercado, essas coisas que adolescente 
faz, aí quando eu consegui fazer 18 anos eu consegui entrar no banco, bem rápido, 
bem rápido, foi bem legal a experiência, não voltaria, é um lugar que eu não voltaria, 
eu acho que porque eu conheci coisas que fala muito mais alto do que o dinheiro sabe, 
do que o valor em espécie assim, acho que a valorização que a gente tem aqui dentro 
e principalmente também que o salário aqui que comparando com o do mercado não 
é ruim, é muito bom, mas comparando com o banco, não dá para comparar muito, 
mas eu acho que pesando valorização de pessoas e valorização das coisas, e 
crescimento, essas coisas e pesando só cifrão, acho que a balança fica bem mais 
pesada para o lado pessoal mesmo, pro lado que você acorda e fala, ai que bom, vou 
trabalhar, né, ou não, acordo falo, nossa tenho que ir pra aquela empresa de novo, ai 
meu Deus, mais um dia, e aí quando você bate o ponto, você fala, ufa acabou, não! 
Eu não tenho essa impressão, quando, e eu não tenho a impressão que as pessoas 
têm essa impressão, por exemplo, agora que eu tô cuidando de uma equipe, quando 
eu preciso que eles façam BH, que eles entram um pouco mais cedo, que eles entram, 
por fiquem até mais tarde, eu não vejo uma coisa como obrigação, tipo ai que saco, 
vou ter que ficar aqui mas tempo, não, faz, faz de bom coração, porque é uma, é uma 
coisa de troca né, você dá pra empresa, a empresa te dá, aí acho que fica muito mais 
saudável a vida ((“aham”)) então é basicamente isso. 
P: Como é que foi que tu, como que tu escolheu essa vaga? Como que foi a trajetória 
até tu identificar essa vaga, e os motivos pelos quais tu, ah, essa não né, a vaga que 
tu entrou assim, como é que tu chegou até a Confidence? 
E: Ah entendi, não à Analista Sênior, você quer saber como eu entrei ((isso como tu 
entrou)) quando eu cheguei? ((isso)) Eu tava procurando emprego, depois que eu saí 
do banco, eu trabalhei, eu trabalhei no Ibama, mas terceirizado assim, três meses, foi 
bem legal a experiência também, aí depois eu trabalhei no Centro Social Chinês, lá 
na Liberdade, completamente diferente, muito legal também a experiência, mas foi 
coisas assim só para suprir as necessidades financeiras mesmo e ir indo. E aí eu tinha 
uma amiga, eu tenho uma amiga que morava comigo e ela tava vendo que eu tava 
procurando, ela falou assim: nossa, eu tenho uma amiga minha que trabalha de RH 
numa empresa que ela sempre fala muito bem, vou te indicar. Aí eu falei, ah qual 
empresa que é? Ela falou e eu falei ai vou ver, aí eu entrei no site, aí eu tava 
lendo, nossa bem legal ,mas eu não faço ideia do que se trata né ((sim)) aí quando 
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ela me indicou, uma menina do RH que ela nem tá aqui mais, mas quando ela 
me indicou, ai já me chamaram, aí eu quando vim foi, não era aqui nesse prédio, era 
na Consolação, aí quando eu vim, já saí ai meu Deus, queria tanto trabalhar nessa 
empresa, porque quando você chega, aí eles te apresentam o que é mesmo a 
empresa, o que é a liberdade para vender, o que você agrega na empresa, ((isso na 
entrevista?)) é, antes de fazer a prova, por exemplo, quando a gente, isso na minha 
época não sei como tá sendo hoje, porque cresceu muito, né ((sim)) quando eu entrei 
acho tava batendo na casa ainda dos 500 funcionários, agora a gente já tá na casa 
dos 1000, né. Então, dobrou né, então pode ser que mudou algumas coisas, mas 
quando fui eu, a gente entrou eu e mais algumas pessoas, aí eles passaram um vídeo, 
como, primeiro como era a cultura, como era a valorização, essa coisa de diversidade 
que eu acho muito, muito importante, falando, e inclusive foi muito importante pro meu 
crescimento pessoal, porque eu não tinha tanto contato com essa diversidade toda, 
com essa coisa toda. Então, a mente abre muito e fala pronto, agora né tô fora da 
caixinha, você fala: meu Deus que mundo maravilhoso! É claro que não é tudo mar 
de rosas, como qualquer lugar, como qualquer coisa né, mas muito bom, aí você vê 
assim, é, antes de você fazer qualquer coisa lá, antes de eu fazer a prova, antes de 
fazer a entrevista, que eles tão preocupado realmente o que você acha, com, com a 
empresa, porque aí depois que eles passaram vídeo e a Psicóloga lá do RH começou 
a explicar da empresa, falou, alguém tem alguma dúvida? Não. Alguém não gostou 
da empresa? Tipo, é, você também tem opção não, é de falar não, não gosto, é muito 
aberto para mim talvez, vou embora, é legal, bem legal, porque eu entrei lá com muitas 
dúvidas, eu não fazia ideia do que, do que eles trabalhavam, eu vi no site que era uma 
empresa bem legal, eu vi no site várias indicações, é o prêmio lá Você S/A, várias 
coisas mais tipo, o operacional ali a gente não fazia ideia. E aí eu achei bem legal 
esse, essa interação né mesmo, e aí depois a gente fez a prova, aí é uma prova bem 
difícil, bem difícil, falei meu Deus não vou passar! É lógica e aí tem uns testes não sei 
como que é o nome, eu acho não é psicotécnico, mas é um teste lógico lá, e aí tem 
algumas coisas e aí na prova mesmo na hora você já fica sabendo se você passou ou 
não, tudo com muito respeito, tudo com muito restrição, eles deixaram as pessoas que 
passaram na sala mesmo, até aí ninguém sabia de nada, chamou algumas pessoas, 
as pessoas saíram, ai não passei, droga, só eu né fiquei, aí ela já voltou e falou vocês 
passaram, parabéns, vamos marcar a entrevista. Aí teve a entrevista, a entrevista foi 
bem legal também, durou acho que quase 2 horas a entrevista, e aí depois esperei 
um pouquinho e entrei. Aí quando eu entrei também, tudo muito bem respaldado, você 
fica acho que uma ou duas semanas numa salinha só na teórica mesmo, para ver 
como é o procedimento, essas coisas, falando de fluxo, tudo, depois você vai pra um 
laboratório, que aí eu acho bem legal essa parte também que pouquíssimas empresas 
têm. É, assim, quando eu digo pouquíssimas empresas é com o que eu conheço, tá 
bom?! Não tem como generalizar ((claro)) mas pouquíssimas, que eu nunca, não 
conheço, que essa coisa de você treinar mesmo, tipo que não é você passou, beleza, 
te joga na fogueira agora vai produtividade, assertividade, acerta senão rua! Não, 
nada disso, você fica quase três meses no laboratório, com pessoas te ensinando, 
com pessoas te apoiando, com pessoa realmente preocupadas com o que você tá 
pensando, quando você chega assim, sei lá, num dia não muito bom, a pessoa tem 
essa preocupação e não quer dizer que seja só o seu gestor (interrupção). 
E: Então, é, me perdi, onde eu tava mesmo? - ((do respaldo)) é, então você chega 
assim não muito bem, e não quer dizer que só o seu gestor se preocupa, Analista 
mesmo, ou qualquer outra área, Coordenador, é o que eu sempre falo, as portas 
sempre abertas né, eu acho isso muito, muito legal mesmo. E aí foi isso, aí desci pra 
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Operação e aí foi engajando, engajando. Aí no comecinho assim, ai meu Deus, será 
que eu vou, não vou, sabe aquela crise de identidade aquela coisa, ai meu Deus, saí 
de uma empresa internacional, multinacional, e agora que que vai acontecer? E aí o 
meu Supervisor, ele percebeu ele teve esse feeling sabe, você tá perdida, tá 
acontecendo o que? Vamos fazer por esse caminho? Porque eu não conseguia a 
minha promoção para esteira, pra três, mas isso era coisa minha mesmo, aí já tô aqui 
mó tempão, as pessoas que entraram comigo já conseguiu, só que não falava para 
ninguém e aí o meu Supervisor teve essa sensibilidade de começar esse trabalho 
comigo. E aí foi o que eu falei, eu quero isso para mim e é isso que eu quero, eu quero 
e aí começou as coisas deslancharem muito, graças a Deus. Aí eu prestei 4 processos 
internos seletivos, que eu até, tipo que eu até fale no meu Facebook quando eu fui 
fazer a declaração né de agradecimento que eu tinha sido promovida pra Analista 
Sênior, e aí eu falei que eu tive 4 nãos, mas esses nãos, eu sempre coloquei na minha 
cabeça que era: agora não, calma que já já vai. Mas por que que eu tivesse esse 
pensamento e essa maturidade de pensar agora não? Porque eu sempre tive esse 
respaldo, quando eu saía de uma entrevista que não dava certo e aí saiam uns nomes 
lá e não era o meu, logo em seguida já tinha um feedback, logo em seguida já 
perguntavam tipo, como que foi, como que não foi e aí as pessoas mesmo que me 
entrevistaram falavam: oh, você pecou aqui, eu acho que você precisa amadurecer 
um pouquinho mais nisso, mas você tá muito bacana nisso. E eu fui trabalhando, 
trabalhando, que no quarto não, virou um sim e foi, eu tô adorando ((desde de 
fevereiro então tu já tá)) desde de fevereiro. Desde de fevereiro é que fevereiro eu fui 
promovida e aí já tava com férias marcadas, aí eu saí, e voltei em março, assim com 
a corda toda, saí como Analista voltei como Analista Sênior, ((“aham” e tu recebeu a 
notícia no meio das férias?)) não, eu não tava de férias ainda, tava aqui, sai de férias 
no dia 27 e saiu o resultado acho que no dia 17, ((férias boas então?)) sim, foram 
muito boas. E a recepção depois quando eu recebi a notícia, eu tava resolvendo um 
problema ainda, pessoal lá em casa, por causa do colégio da minha irmã e eu tava 
um pouquinho atrasada e aí quando eu recebi a notícia eu tava no carro do meu pai, 
eu olhei, meu Deus, eu comecei a chorar e aí na hora que eu olhei, ai já todo mundo 
começou a me ligar, aí quando chegou maior festa, todo mundo batendo palma, sabe 
foi bem emocionante, foi bem legal. Eu acho que foi uma das sensações melhores 
que eu já tive assim na vida sabe, não só de reconhecimento profissional, mas por 
tudo, reconhecimento pessoal, pelas pessoas que se dedicaram, que acreditaram 
sabe, a empresa sempre acreditou, nunca falou, ah não, não tá muito bem então pode 
embora, não. Eu até brinco com a minha Coordenadora, que ninguém, ninguém 
demite ninguém aqui na Confidence, a gente que se demite, por exemplo quando um 
Analista é demitido, é, 99% das vezes ele já foi direcionado, ele já foi auxiliado, ele já 
teve feedback, ele já foi acompanhado. Então, eu acho que pra jogar a toalha mesmo, 
acho que é a última opção, quando a pessoa já tá mostrando, não quero mesmo né, 
e aí você tem que dar oportunidade pra pessoa se encontrar também. Eu acho essa 
empresa, melhor empresa para trabalhar, mas não significa que o colega do lado tem 
que achar também, então nem sempre é uma coisa ruim, né, se a pessoa não tá feliz 
aqui e o nosso presidente sempre fala, o nosso CEO sempre fala, que o importante é 
você trabalhar feliz, né, porque quando você trabalha feliz a motivação vem de dentro, 
eu também sempre falo isso, que não adianta, eu não motivo ninguém, eu posso falar 
mil coisas aqui pra você legais, e se a sua motivação interna não tiver aflorada, se 
você estiver com várias coisas ao contrário, se tiver a sua nuvem cinza em cima de 
você, não adianta eu contar essa história mais bonita para você. Então, eu sempre 
falo, eu falo até para os meus Analistas, que a motivação é de dentro, você pode 
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procurar um objetivo, alguma coisa pra te motivacionar, mas a motivação, não adianta 
que é de dentro pra fora, né. E a Confidence nunca deixou essa minha motivação 
apagar né, sempre tem coisas novas, sempre tem desafios novos, sempre tem a 
empresa falando tipo, ah, se não tá bom agora, calma que né a gente passa por várias 
turbulências, né, uma empresa relativamente nova no mercado então, que tá entrando 
muito, muitas empresas muito grandes né, gente tá pegando graças a Deus muitos 
clientes grandes, então a gente vai passar turbulências, a gente vai passar dificuldade 
vamos dizer assim, por exemplo, a PA, tem falta de PA, mas é a diferença, aí você vê 
que as pessoas, ((o que é a PA?)), a PA é essa mesa, ((a divisória)) falta, ((a estação 
de trabalho)) isso, que tá crescendo as pessoas, e não cresce, a gente brinca, ah, 
vamos fazer beliche, uma em cima da outra, mas essa é a diferença que eu vejo. As 
pessoas têm paciência, as pessoas têm compreensão com a empresa, a gente 
consegue, as pessoas inclusive eu claro, a gente consegue entender a necessidade 
da empresa, quando a gente tava mudando, foi uma bagunça né da consolação para 
cá, a gente trabalha com rede, então imagina, não funciona uma coisa, não funciona 
outra, ficou uma parte da empresa lá, veio uma parte pra cá, a gente não conseguia 
se comunicar, mas eu, eu particularmente nunca via as pessoas se desesperando ou 
ai que saco, já tô cheio, porque é uma bagunça, não, eu sempre vejo tipo as pessoas 
com compreensão, com dedicação mesmo, com vontade de fazer acontecer, sabe? E 
não vejo isso só dos maiores né, hierarquicamente falando eu não vejo só aqui, eu 
vejo uma escala mesmo, tem que fazer? Vamos fazer, né. 
P: E tu tá fazendo Psicologia agora, né? Tá crescendo na carreira aqui dentro da 
Confidence, quais são teus planos em como que tu se enxerga principalmente depois 
que tu concluir o curso? 
E: Eu me enxergo, hoje para te falar a verdade, eu não me enxergo fora da 
Confidence, eu não, é claro que eu tenho meu objetivo de ter o meu consultório, 
porque eu amo clinicar, assim de conversar mesmo, de entender a necessidade das 
pessoas, mas querendo ou não, isso eu já faço aqui né com os Analistas. Então, eu 
não penso sair da Confidence, penso sim em me formar e é meu sonho e fazer pós, 
e fazer, e fazendo o que der, sabe?! Eu gosto muito de estudar também, gosto muito 
de ler, eu gosto muito de aprender, principalmente as coisas que eu gosto né. Agora, 
se você vier me dar uma aula de Matemática, vou falar ai meu Deus ((sim)), que tá 
acontecendo, mas eu gosto muito de aprender e o meu curso, eu consigo agregar 
muita coisa aqui dentro, né. Então, meu objetivo, um dos objetivos já foram, já foi 
alcançado, que foi virar Analista Sênior, então meu objetivo é ser Supervisora e me 
formar e depois ver como que eu me encaixo, como eu como eu posso encaixar o 
meu diploma aqui dentro, entendeu? Não significa que eu vou me formar e tenho que 
ir pro RH, porque não necessariamente a minha vontade, quando eu entrei aqui era 
muito a minha vontade, mas quando eu tive realmente acesso com a Operação, como 
eu vi como é, como é importante ter alguém que realmente desenvolva as outras 
pessoas, que conseguem enxergar o potencial nas outras pessoas e potencialize isso, 
quando eu percebi isso eu falei aqui é meu lugar mesmo, ((“aham)) sabe? E é isso, 
então eu pretendo continuar na Confidence, pretendo sim abrir o meu consultório tudo, 
mas uma coisa é isso, é uma coisa um futuro um pouco mais para frente, mas conciliar 
mesmo, por exemplo, consultório, aqui eu trabalho uma parte aí concilia, a Confidence 
não deixa conciliar, não deixa, porque, eu acho uma coisa legal, não conciliar, porque 
a gente se dedica muito aqui né e aí e por essa cultura, essa valorização de pessoas, 
eu creio que eles se preocupam muito com a nossa saúde mental, nossa 
saúde emocional, né, então tenho que ter esse cuidado. E eu penso assim num 
programa aqui dentro, tipo ter Psicólogos aqui dentro, já, já temos né, RH um time bem 
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legal, bem bacana, mas não um programa talvez, criar uma coisa, sei lá, o Analista 
perdeu um ente muito querido, né, então você tem um acompanhamento mais 
específico, não que a gente não tenha, a gente já tem isso aqui, mas uma coisa mais 
elaborada sabe, talvez uma pessoa que seja só para isso, porque como a gente tá 
crescendo muito, fica um pouco corrido né, fica mais, fica mais tumultuado vamos 
dizer assim. Então, eu pretendo fazer uma, depois, isso bem mais pra frente, quando 
me formar, tiver na minha pós, fazer uma proposta mesmo né, conversar com o CEO, 
conversar com as pessoas do RH, talvez elas mesmo já tem alguma coisa, uma ideia, 
um esqueleto né, que isso, e somar, eu acho que isso é para somar, e não significa 
também que a gente pode mudando né, eu tô aqui, ah não, mas a necessidade da 
empresa é você ir para outro lugar e assim vai. 
P: Na terça-feira eu acompanhei o Dia da Cultura e aí teve uma T que era a “Carreiras 
na Confidence e além da Confidence” e Jaqueline42 mencionou na exposição 
dela, bem interessante, que apenas 7% das pessoas que se candidatam e que 
buscam o processo seletivo da Confidence, elas entram, efetivamente. Então, apenas 
7% de todas as pessoas que se candidatam conseguem entrar e alguns são 
desligados, obviamente né, por alguma coisa enfim, então é um mercado, vamos dizer 
assim, um espaço restrito. Então, o que que tu acha, principalmente agora né, que tu 
já tem um tempo de Confidence e tá devolvendo um olhar como gestora, o que tu acha 
que precisa ter para trabalhar aqui? 
E: Ah, precisa principalmente ter muito respeito, acho que esse é o principal, respeito 
e muita responsabilidade. A Confidence é uma empresa que dá muita liberdade né, 
para os funcionários, muita mesmo, e muitas pessoas acabam se perdendo no meio 
do caminho com essa liberdade toda, né. Então, eu acho que a pessoa precisa ser 
bem responsável, ter bastante respeito, até pela diversidade, e muita vontade, muita 
vontade mesmo de fazer o negócio acontecer, de fazer crescer e olhar a Confidence 
como uma empresa diferenciada mesmo, como um presente, eu hoje me sinto 
privilegiada de trabalhar aqui sabe? E eu acho que a pessoa precisa saber isso, sabe 
que você tá entrando, você não tá entrando num, no call center né, no call center 
aberto, assim. Você não tá entrando numa empresa qualquer, você tá entrando numa 
empresa que batalha pelos seus direitos, que batalha pela suas coisas, por exemplo, 
o sindicato mudou e eles não deixaram mudar nada, porque pelo sindicato que a gente 
tá hoje na Operação, não condiz com o valor, por exemplo, do VR, né. Iria ter que 
diminuir e eles tiveram todo o cuidado e assim, coisa de sindicato, essas coisas fogem 
da alçada da Confidence, isso é CLT, leis, enfim e eles correram atrás disso pra que 
não mudasse o padrão, para que não prejudicasse ninguém, pra que a Confidence 
continuasse com cara de Confidence, né. E se você pegar 100 empresas no mercado, 
não sei se dá 1% que faz isso né, então... ((qual é o sindicato de você?)) agora nosso 
sindicato é de call center ((“aham”)) eu não sei o nome, mas antes era de TI, as 
pessoas de TI continuaram com sindicato, mas como a gente trabalha com rede, a 
gente trabalha com pausa, a gente trabalha escala seis por um, então a CLT cai 
matando, né? Antes a gente tinha um, como posso dizer, uma – uma facilidade melhor 
assim para trabalhar, por exemplo, os analistas pra folgar sábado e domingo né, e aí 
essas coisas fogem né da Confidence e as pessoas precisam ter essa visão também 
para entrar aqui né, as coisas que fogem da Confidence, porque a Confidence é muito 
legal, é muito bacana, mas é uma empresa, é um negócio, então precisa tá dentro da 
lei, precisa seguir regras. Coisas que fogem da Confidence e coisas que estão ao 
alcance da Confidence. Então, basicamente é isso, eu acho que a pessoa para entrar 
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aqui precisa ter essa visão, sabe? Que você não tá entrando em qualquer empresa e 
que você não vai ser um funcionário, você vai ser um colaborador, um indivíduo, você 
não vai ser mais um funcionário, você não vai ser uma pessoa que tá lá pra ajudar a 
empresa, não, você vai ser uma pessoa que a empresa está te ajudando e você tá 
ajudando a empresa, uma coisa de troca, um colaborador reconhecido, né. 
P: Como é que é, como é que funciona a parte de remuneração, benefícios e tal aqui? 
Principalmente do teu cargo, da tua área. 
E: É bem legal, a gente trabalha com remuneração variável, a gente tem nosso salário 
fixo né, que comparando com o mercado né, nesse segmento é um dos maiores. Eu 
não sei ao certo te falar se é o maior, mas é um dos maiores comparando com 
algumas empresas que eu já vi. E a gente tem a remuneração variável que é o que, 
nada mais nada menos do que você bate as suas metas, que foram impostas pra 
você, quando você começou a trabalhar, você bate as suas metas e você ganha uma 
porcentagem do seu salário né, todos os meses são isso e de três em três meses, a 
gente ganha um turbo, o que que é o turbo? São os três meses que você ganhou, por 
exemplo, você vai bater os três meses direitinho, o seu o seu alvo lá, a sua 
assertividade, tudo que foi proposto para você bater, você atingiu? Bacana, no terceiro 
mês você ganha um turbo, que é o valor da remuneração variável dos três meses 
juntos, então de três em três meses a gente ganha praticamente o dobro do nosso 
salário. É claro, tem que atingir suas metas, tem algumas regrinhas, não pode ter falta 
injustificada, falta na T, regras da empresa, né, e aí a remuneração é essa. Aí a gente 
tem VR, que é vale refeição, a gente pode, e a gente tem VA, aí a gente pode ver o 
que a gente pode fazer, eu tenho só VR, porque como eu morava sozinha, fast food 
muito rápido, né, tudo muito prático, mas tem gente que coloca 50/50 no VA e no VR e 
assim, e a empresa te dá total liberdade, você, quando você entra e depois de 6 em 6 
meses você pode trocar, por exemplo, eu tenho VR aí se daqui a pouco eu quiser 
trocar, eu posso solicitar para RH aí 50/50, 25/75, do jeito que você quiser. E aí tem o 
vale transporte que a empresa vê o que você precisa, metrô, trem, ônibus e aí o vale 
transporte, é isso. 
P: Mas, desculpa eu te perguntar, mas mais ou menos pra eu ter uma ideia, inclusive 
a Confidence além de ser uma empresa diferente né no mercado, o mercado de São 
Paulo não conheço muito, mais ou menos qual é o salário base? 
E: Então, do Analista Sênior ou da Analista? ((do teu)) Do meu, é, eu não sei direito 
porque eu tô recebendo acho que o primeiro mês agora o segundo, mas eu acho que 
chega quase 2 mil reais assim, quase 2. Juntando tudo, dá 2 e pouquinho, ((entendi, 
sim porque vai ter a remuneração variável)) sim, e aí com turbo e aí fica, fica bem 
bacana o salário. E aí é dividido né, aí você tem o vale no dia 20, é, dá 2, porque eu 
recebo no vale 800 e pouco e aí no dia a gente recebe uns mil quatrocen, é dá mais, 
então 1300 e pouco, 1400 e pouco, então dá um pouco mais, até com a RV também. 
P: Claro, entendi. Como eu te disse né, que eu participei do Dia da Cultura aí já quando 
eu vim em março eu vi que tem várias coisas né, tu até citou algumas assim, várias 
práticas da Confidence, as “Terças”, tem, eu sei que vocês têm eventos, 
comemorações, premiações, né além das bonificações que tu que tu comentou, 
agora. Tem várias, várias práticas assim né, com certeza não sei todas ainda, mas 
dessas práticas diferentes que na Confidence, tem qual que tu mais gosta, né, e se 
tem alguma que tu não gosta, que tu acha que poderia ter um ajuste, melhorar um 
pouquinho ou ser diferente. 
E: “Aham”, é, são bastante coisas mesmo, eu acho bem legal falando da operação 
mesmo, não de festas, essas coisas, o que eu acho bem legal, são as rodas semanais, 
que eu nunca vi isso na minha vida, sabe? E o que são as rodas? Eu não sei se você 
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sabe. Uma semana, um dia da semana, uma vez por semana, todas as semanas, o 
Supervisor e o Analista Sênior decidem a roda, tem gente que fala de procedimento, 
depende da necessidade da equipe, por exemplo, a minha equipe tá bem redondinha, 
com a produtividade, assertividade bem redondinha. O que que eles precisam? Eles 
precisam de desenvolvimento, eles precisam que fiquem mais próximos deles, então 
que a gente sempre procura fazer, uma roda lúdica, né, uma coisa pra trazer eles pra 
a gente né, pra a gente tentar entender a necessidade deles. Então, tem gente que 
faz roda de desenvolvimento, tem gente que faz roda de procedimento, eu acho que 
de Operação, falando, funcional, eu acho que isso é mais legal, eu acho que é o mais 
legal, claro que tem coisas muito legais, por exemplo, a gente tem 2 ou 3 ou 4 festas 
por ano, bem legal! Tipo no começo do ano, no final do ano, a gente sempre tem uma 
festona bem grande e não tem nada de divisão sabe, todo mundo junto, a gente até 
brinca, do primeiro ao quinto andar, ((“aham”)) não tem essa divisão, eu acho bem 
legal, por exemplo, só comparando um pouquinho da minha experiência, por exemplo, 
no banco só ia os superintendentes, né, só as pessoas que nem trabalhavam lá no 
banco, nem tavam ali no resultado direto e o nosso CEO, o João43, ele valoriza muito 
a Operação né, porque se a Operação parar, tudo vai parar. Então, tudo que acontece 
eles, eles mandam por Engage. O Engage é uma ferramenta bem legal, não sei se 
você ouviu falar ((“aham, ouvi”)). O Engage uma ferramenta bem legal, tudo que 
acontece eles colocam lá, no dia da greve por exemplo, eles disponibilizaram Uber 
pra todas as pessoas que a gente precisava trazer, né, ficavam, eles tem essa, como 
que posso dizer, esse cuidado todo né ((pessoal não fez greve aqui?)) não, ((no dia 
da greve geral)) não, ninguém fez greve, mas ninguém também impediu de fazer. Eu 
acho que foi bem legal, assim, porque a empresa se preocupou com isso né, porque 
por lei, eu que tava vendo por livre espontânea vontade pra ver se tinha algum 
problema na minha equipe, algum analista, que não, não quero, alguma coisa assim, 
por lei a empresa não é obrigada a nada né, e pode aplicar ascensão disciplinar, por 
exemplo, se a pessoa não, a não ser que ela esteja na greve, aderiu a greve é uma 
coisa, mas, por exemplo, ah não vou porque não tem ônibus. Se a empresa não 
quisesse disponibiliza Uber, táxi por exemplo, ela não seria obrigada, ia falar, 
não, você tem que vir, se você não aderiu à greve, porque aderir à greve é uma opção 
nossa, né, se você não aderiu à greve vem trabalhar, mas não, não foi aí, não foi isso, 
foi um trabalho tipo bem legal, todo mundo junto se uniu, as pessoas vieram felizes 
sabe, e tiveram que acordar muito mais cedo, eu acordei 4 e 50 da manhã, pra pedir 
Uber pra um, pra outro, para ver se precisava buscar e eu não vi um clima tipo, nossa 
que saco, as pessoas estão me obrigando a trabalhar, não, muito diferente. E eu 
mudei a pergunta, né? E o que, eu acho que assim, tudo tem melhoria, tudo pode ficar 
melhor, mas para te falar uma coisa agora, ai uma coisa que eu não gosto de prática 
assim, eu não, realmente sinceramente, eu não tenho nada pra te falar, o que eu tinha 
já mudou também, que era quando você tem uma visão aí quando se coloca a sua 
opinião, aí vai mudando, então hoje, hoje, eu não tenho nada assim pra te falar, eu 
sou bem satisfeita mesmo. 
P: Ah queria te perguntar, como que a empresa ela estimula os funcionários a se 
dedicarem? Qual o principal estímulo que tu acha que a empresa usa pra que o 
funcionário seja dedicado? 
E: Eu acho o principal é a liberdade mesmo, né. É a liberdade que a gente tem e o 
respeito com o colaborador. Eu acho que não tem nada mais motivacional para você 
do que você se sentir parte do negócio e a empresa sempre bate muito nesta tecla, 
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sabe? A gente é parte do negócio, a gente não é um funcionário qualquer, não, a 
gente faz parte da Confidence, sabe. Então, eu acho que é isso, que o que mais motiva 
o colaborador é isso, é o respeito mesmo e é claro, né, todas as bonificações, por 
exemplo, a gente foi acho que, acho não, foi o primeiro, a primeira empresa 
para trabalhar no e-commerce, não sei se você viu isso? ((Vi, “aham”)) saiu até na 
revista, tudo, podia ter um parabéns e só, mas não, teve um happy hour, teve o João, 
o CEO, você sabe quem é o João? ((claro)). Teve o João lá agradecendo, tirando foto 
com as pessoas sabe, ele também ele, ele é a cara da Confidence, ele é a cara da 
cultura, acho que você conversou um pouquinho com ele, né ((sim)) ele é todo maluco 
assim, ele faz questão de te chamar pelo nome, faz questão de ficar aqui pelos 
corredores às vezes, eu acho que isso motiva também, né. Quando você tromba com 
o presidente da empresa, você não precisa mudar o seu jeito, você não precisa ficar, 
ai meu Deus, presidente, o chefe tá aqui, não, ele nem se intitula como chefe né, ele 
se intitula mais como nosso parceiro, como uma parceria ao conjunto, do que “eu 
mando aqui”, né. 
P: Tu se sente uma parceira da empresa? 
E: Sim, sim. 
P: Tu comentou que se a Operação parar, a empresa para, né? Tu considera que a 
tua atividade né, o teu cargo, ele é importante pra empresa? Pra existência da 
empresa? 
E: Sim, com certeza. É assim, o meu cargo é o Analista Sênior, Analista Sênior não 
existe no mercado, esse nome é né, acho que tem outros nomes, às vezes é apoio de 
Supervisor, eu não sei como que chama, mas aqui é Analista Sênior, que que Analista 
Sênior faz? Ele é a ponte, ele é a ponte do Supervisor e Analista. O Supervisor ele 
tem, claro, acesso direto com os Analistas, mas o Supervisor, ele precisa fazer 
trabalhos administrativos, uma coisa mais burocrática, sempre tá em reunião com 
Coordenador, com Gerente, Diretor. Então, quem fica mais próximo dos Analistas é o 
Analista Sênior e o Analista Sênior que consegue ter o feeling de quem precisa 
desenvolver, todos, todo mundo precisa de desenvolvimento, mas quem precisa de 
desenvolvimento em tal parte, né, que consegue ter uma visão mais ampla. E Analista 
Sênior como não existe no mercado, é, todos os Analista Sêniores passaram com 
Analista, ((“aham”)) né, não tem nenhum Analista Sênior aqui que não foi Analista da 
Confidence, então eu acho que é mais importante ainda, porque a gente conhece o 
negócio ao fundo, tem Supervisor, por exemplo, que veio do mercado, que não que 
não seja competente, longe disso, mas acho que demora um pouquinho mais para 
entender, pra né, porque até porque veio de outro, cultura diferente, processos 
diferentes, tudo diferentes e aí eu acho que o Analista Sênior já vem pronto vamos 
dizer assim, porque você tá saindo da Operação, assim, saindo da sua PA, da sua 
cadeira com a visão de como você já foi tratado, de como o porquê que você tá ali, 
como que você chegou ali. Então, eu acho que é bem importante esse cargo por isso, 
pra ter esse equilíbrio, essa ponte mesmo, né. E se tratando de Analista, Analista 
sempre se sente mais confortável com Analista Sênior, porque o Supervisor já tem um 
nome assim, Supervisor, ai Deus ele vai me aplicar alguma coisa. Então, eu acho que 
quando passa pelo Analista Sênior primeiro, é uma coisa mais balanceada né, não 
que os Supervisores daqui seja, sejam carrascos, nada disso é porque é uma coisa, 
estereótipo e os monstros que os, nós próprios, os Analistas criam mesmo né, 
((“aham”)) as pessoas mesmo falam: ai, Supervisor, meu Deus do céu, de 
nomenclatura mesmo. 
P: Sim. E dada importância né, do teu cargo e de e dos Analistas né, aquilo que né foi 
teu primeiro cargo, tu, tu considera que a tua remuneração, fazendo uma ponte entre 
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a importância que tem o teu trabalho, para a empresa, para a existência da empresa, 
tu considera que a tua remuneração ela é condizente, adequada ou até suficiente? 
E: Sim, eu acho que uma coisa é bem balanceada sabe, até porque a gente é sempre 
premiado né, por exemplo, a empresa não precisa, não precisa pagar remuneração 
variável, se ela não quiser né, mas ela acha importante isso. Então, a gente tá fazendo 
nosso trabalho certo? Eu, eu tô fazendo o que eu fui contratada para fazer e aí quando 
você faz isso, a empresa vem e fala: toma, toma mais uma coisa, entendeu. É claro 
que a gente sempre quer ganhar mais, mas isso não sig, não tem nada a ver com 
empresa, tem a ver com São Paulo que é caríssima as coisas, que o custo de vida é 
bem difícil, não sei onde você mora se é muito ((aqui é bem mais)) bem mais, você tá 
sentindo? ((com certeza)), vai em qualquer restaurante que você já vê e cada dia que 
passa, tá mais absurdo, mas isso não tem nada a ver com a empresa né, porque a 
empresa não tem culpa, mas eu acho que é, é bem remunerado mesmo, você é 
valorizado por isso né, você bate as seus metas, você fez o que você foi contratado 
para fazer, você não tá fazendo nada a mais do negócio entendeu, e você tá 
recebendo um prêmio por isso, por fazer o que você foi contratado né, então eu acho 
que esse é um diferencial bem grande. E mesmo quando não tinha RV, tinha PLR, 
((sim)) que nenhuma empresa é obrigada a pagar participação de lucros e não era 
uma participaçãozinha, é uma participação né, é uma coisa que você olha e fala: 
nossa, valeu a pena! Ai eu não vou ter mais! Mas tudo bem, recebi o último agora 
nesse mês que passou e pensei: ai meu Deus! Mas você colocando no papel hoje a 
RV é muito maior que a PLR né, até porque você sabe todos os três meses e de três 
em três meses você recebe praticamente uma PLR né, de três em três meses, então 
é bem bacana, bem bacana mesmo. 
P: Tu falou dos prêmios, né, a Confidence já ganhou inúmeros prêmios, GPTW, Você 
S/A e o mais recente que foi inclusive através dele que eu cheguei no nome da 
Confidence, que foi o Love Mondays, onde a Confidence foi considerada a empresa 
mais amada no Brasil no setor, no setor e-commerce. Porque as pessoas amam 
trabalhar aqui? 
E: Acho que por tudo que já te falei né, pelo respeito mesmo, eu sempre bato nessa 
tecla porque assim, qual que é seu nome mesmo? ((Katiuscia)) Kati, assim, é muito 
difícil você ser valorizado no mercado né, principalmente em São Paulo, que as 
pessoas são funcionais, que as coisas precisam ser para ontem, é muito fast food né, 
tipo pediu, saiu. Então, eu sempre bato nessa tecla do respeito por isso, e pelas 
experiências que eu passei, eu era muito bem remunerada, por exemplo, mas eu tive 
um surto, por exemplo, dentro da agência, sai de maca né, então pesando, e foi bem 
feio mesmo, mas pensando, balanceando uma coisa na outra, não vale a pena né, a 
sua saúde emocional não tem preço, aí você ficar bem com você mesmo não tem 
preço, você chegar na sua casa e conseguir falar com seus familiares, conseguir falar 
com seus amigos, e não aquele peso de ah tô cansada, quero só dormir, entendeu. 
Eu acho que por isso que a empresa é tão amada né, que começa daqui, começa do 
CEO, tipo, a primeira, quando eu fui buscar o meu crachá provisório que era lá na 
Consolação, ele tava entregando, nem sabia quem era ele, entregando e, “ah 
obrigada, não sei o que”. Depois ele foi e se apresentou, falei, ai meu Deus, né. E é 
uma coisa diferenciada né, sempre tá mudando, por exemplo, olha nossa recepção 
como tá linda né, o gazebo lá porque a gente ficava, as pessoas fumavam lá fora, 
perigoso de final de semana é mais perigoso ainda. Então, a Confidence, ela tem esse 
cuidado, o tempo inteiro, né. Não tem problema de investir, ela tá investindo na 
empresa, mas em prol dos funcionários né, por exemplo, você chega numa recepção 
linda daquela, dá até vontade, às vezes eu saio daqui, eu fico bastante tempo aqui, 
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fico 9 horas, porque agora sou gestora, com uma hora de almoço, então, às vezes eu 
saio daqui 5, 6 horas da tarde, falo vou ficar aqui ali no wi-fi mais um pouquinho para 
passar o trânsito, né. Se fosse outra empresa, sai correndo, fica no trânsito e não tem 
problema, mas aqui se você circular as pessoas ficam aqui, as pessoas gostam de 
ficar aqui e nem sempre tão trabalhando né, ((“aham”)) nas férias mesmo, as pessoas 
vêm pra encontrar as outras pessoas, né. E fora que você faz uma amizade muito 
grande aqui, eu tenho amigos que faz parte da minha família, que dorme na minha 
casa, que não é um colega de trabalho né, são os meus amigos mesmo e a 
Confidence que proporcionou isso, eu acho que por isso que ela é uma empresa tão 
amada, pelo respeito, pela, por acolher. Eu acho que você percebeu o público GLS, 
GLBT tem muito então, essas pessoas precisam serem acolhidas mesmo, porque 
infelizmente o mundo é podre, né. Então, quando você vê algo alguma empresa 
fazendo o mínimo para mudar isso, não tem como não amar, né? E não importa se 
você se enquadra no, por exemplo, eu não me enquadro, sou hetero, mas não importa, 
porque eu acho, porque eu vejo pessoas como pessoas, seres humanos, eu tô te 
vendo aqui, eu não quero saber se você tá mulher, com homem, você faz isso, aquilo, 
é uma pessoa. então, eu vou te tratar como uma pessoa e é exatamente assim que a 
Confidence pensa né, então, não tem como não amar! 
P: Entendi. Hoje, hoje qual que é a importância da empresa na tua vida? 
E: Ah bastante, bastante! Acho que não só profissional, acho que pessoal como eu 
citei para você, eu tenho muitos amigos aqui né, que viraram família mesmo tipo mãe 
de amigos, que agora é minha mãe, que fala: ah vem almoçar aqui em casa, não sei 
o que, trabalha com meu filho E mesmo as pessoas que saem, você continua com 
aquele vínculo, né, deixa eu pensar, me perdi - falei muito acho, aonde tava mesmo? 
((Tava falando da importância da empresa na tua vida)) Sim, ah é verdade. E a 
empresa ela me valoriza, né, a empresa me valoriza mesmo. Então, essa, essa minha 
promoção, foi tipo o ápice sabe, o êxtase assim, às vezes as pessoas não entendem, 
nossa é só uma promoção, não, é a minha promoção sabe, onde eu batalhei, que a 
empresa acreditou em mim até o final, tá acreditando em mim, eu acredito na 
empresa, essa troca sabe, então acho que isso que espelha muito na minha vida. 
Claro, a remuneração, obvio né, que a gente precisa disso, não, eu queria muito 
chegar aqui falar, ah eu tô trabalhando por hobby, tudo bem, mas infelizmente as 
coisas não funcionam assim. Então, impacta na minha vida isso, de crescimento 
profissional, pessoal, eu voltei, eu voltei para faculdade porque eu consegui esse 
emprego, por exemplo, eu fui promovida porque a empresa acreditou, as pessoas que 
estão aqui são boas quanto, então por isso que você consegue ter um relacionamento 
externo, por exemplo, né, acho que é isso. 
P: E quando tu tá de folga, tipo, pode ser final de semana, eu sei que vocês trabalham 
também final de semana, mas o dia da tua folga, pode ser uma folga curta ou uma 
folga longa, tu consegue se desligar do trabalho totalmente ou às vezes tu a lembra 
daquela meta, daquela pessoa, tu agora como gestora que tu quer estimular e tal, 
como que fica? 
E: É, eu tento que me policiar bastante, né. Inclusive a gente aqui, a gente é muito 
respaldado nisso, porque como a gente ficar muito tempo aqui, eu até brinco às vezes, 
eu falo ai meu Deus eu só fui para casa tomei banho e voltei ((“aham”)); a gente tem 
que tomar esse cuidado mesmo de se desligar, eu tento principalmente agora que eu 
passei pro cargo de gestão, tá tudo muito, muito acumulado na minha cabeça, tipo a 
gente precisa fazer não sei o que, não sei o que, mas isso eu, porque eu me cobro 
muito, eu quero fazer, quero dar o meu melhor sempre, então por eu me cobrar muito, 
às vezes eu tô no sábado assim, tô pensando, aí eu tô mandando mensagem, aí eu 
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falo, ai não, eu preciso parar né, porque eu tô de folga. Então, e os meus colegas, 
mesmo, a minha Supervisora fala “chega, tá de folga, vai descansar, depois você 
volta”. Eu também dei uma bronca nela que ela tava de férias e ela, quando eu percebi 
eu já tava conversando com ela sobre o assunto, aí eu falei, não, para, chega, você 
tá de férias quando você voltar. Então, eu acho que a gente fica se policiando 
bastante, mas consigo, assim eu consigo me desligar, mas sempre tem assunto 
Confidence, porque quase todos os meus amigos hoje assim, os que eu saio mesmo, 
eu tenho mais proximidade são daqui, então querendo ou não às vezes a gente tá 
conversando e cai no assunto, mas aí depois fala não, tá bom, chega. E aí é uma 
briga inteira, o tempo inteiro sabe, mas dá, dá pra descansar, dá pra ((mas porque tu 
acha que tu se cobra tanto quando tu tá fora daqui?)) não é que eu, quando eu tô fora 
daqui não, eu me cobro full time assim, eu acho que pela empresa ser tão bacana e 
eu tive gestores muito bacanas, eu acho que eu me cobro por isso, pra ser bacana 
quanto, sabe? Acho que por isso. 
P: E se tivesse uma escala de 100%, quanto que tu acha que tu reserva do teu tempo 
das tuas energias, pro trabalho? Isso incluindo o percurso e tal, tudo que envolve o 
trabalho. E quanto que tu reserva para tua vida pessoal? Pessoal em termos de lazer, 
amigos, família. 
E: Ah dá para dividir bem, dá pra dividir bem, numa escala assim eu acho que – sei 
lá, me doo um pouquinho mais agora para empresa, é, eu acho que a vida é feita de 
fases né, por exemplo, logo que eu entrei, eu não me dedicava tanto a empresa, então 
eu tinha um pouco mais de tempo para me dedicar a outras coisas. Então, são fases, 
por exemplo, agora que eu virei gestora, eu me aplico um pouco mais, mas por mim, 
pra eu conseguir mais coisas. Então, por exemplo, eu me permito fazer um pouco 
mais de hora extra, eu me permito ficar um pouco mais aqui, por que? Porque as 
coisas estão funcionando mais redondo no pessoal, na minha casa, na faculdade, tá, 
a coisa tá melhor, por exemplo quando é época de prova, alguma coisa, então eu me 
dou um pouco menos no trabalho, um pouco menos em casa e muito mais na 
faculdade, então é difícil falar tipo um número assim ((claro)) um por cento, porque é 
vai mudar, hoje a necessidade na minha cabeça, tá bom? É me dedicar bastante a 
Confidence, me dedicar pela fase, porque assim, eu virei Analista Sênior, mas eu já 
almejo o cargo de Supervisora, entendeu? Então, eu tento me portar como 
Supervisora, porque acho que quando você almeja um cargo, você tem que se portar 
como já, porque assim, eu não quero virar Supervisora, eu preciso da vaga pra me 
encaixar, porque eu já me sinto Supervisora, por exemplo. Então, eu acho que eu 
preciso desse tempo hoje né, então nesse tempo hoje, eu tô ficando um pouco menos 
em casa né, eu tô fazendo umas coisas mais assim na faculdade, mas tudo tentando 
encaixar uma coisa na outra, sabe? Então é só uma fase, por exemplo, vai chegar 
amanhã eu tô há 2 meses promovida só, mas, por exemplo, vai chegar sei lá, 6 meses, 
vai chegar uma época que as coisas já estão funcionando e é automático, você chega, 
você vê o seu job, o que você tem que fazer, então fica mais fácil, você não precisa 
ficar tanto na empresa, entendeu. 
P: Tu sabe mais ou menos quantas horas semanais tu trabalha? 
E: Então ((tudo que tiver envolvido ao trabalho inclusive as horas extras)), a 
Confidence, eu acho que é por lei isso também, a gente não pode fazer mais do que 
duas horas extras, né. Então, e também nem dá né, a gente que trabalha 9 horas, só 
se a gente ficar aqui de madrugada!! 
P: Sim, tu faz 8 horas e mais uma hora de almoço? 
E: Isso. É, porque eu entro, agora meu horário tá de manhã, então eu entro das 8 às 
5, às 17, com uma hora de almoço, aí quando precisa, eu tô tentando fazer assim, me 
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permitindo umas duas, três vezes por semana, porque eu tava ficando todos os dias, 
a minha Supervisora falou, calma né, tá muito ansiosa, porque vai começar a 
desgastar, começa, é isso que eu tô falando, sabe? Eles tem esse cuidado mesmo, 
do mesmo jeito que eu falo pros meus Analistas, às vezes, sei lá, que eles tão 
desesperados pra bater meta, algo assim, não foi tão bem no final, no começo do mês, 
e quer ralar, eu falo tudo bem, beleza, mas calma, cuida da sua saúde, emocional, 
você tá dormindo bem? Tá tudo bem? Se tiver tudo bem, você vai agir, então eu tento 
fazer duas, três vezes por semana, fica uma hora uma hora e meia que não impacta 
muito, porque você, eu saio 5 horas, às 17 horas, eu trabalhava de tarde né, porque 
eu estudo de manhã ((“aham”)) aí eu tô trabalhando de manhã agora, então quando 
você sai às 17, pra você ficar até as 18, 18 e 30, aí vai abaixando já o metrô, que tá 
lotadíssimo, então não pesa, você vai indo, aí você tem que se policiar por isso. 
Diferente quando eu entrava meio dia, meio dia e vinte e saia às vinte e uma e vinte, 
eu ia ter que ficar, sei lá, chegar as dez horas da manhã, pra ir até às 9 da noite, é o 
mesmo horário, é o mesmo tempo, é a mesma carga, mas é diferente. Tipo eu saio 
daqui 6, 7 horas, eu posso fazer o que eu quiser, posso sair com meus amigos, posso 
ir ver minha irmã, posso fazer janta em casa, entendeu? Eu vou conforme não me 
impacta lá fora também, sabe, do mesmo jeito que eu faço lá fora, eu vou conforme 
não impacta aqui dentro. 
P: Então, assim finalizando, de modo geral, qual é a tua visão sobre a Confidence, 
sobre a cultura da Confidence, o que tu gosta aqui, o que tu não gosta assim, sei lá, 
algum ajuste, alguma coisa que poderia melhorar ou não que esteja ruim, mas que 
poderia ainda está melhor? Tua visão geral sobre a empresa. 
E: Entendi. É, primeiro das coisas boas, eu só tenho a agradecer né, acho que, mais 
tudo que eu fali na entrevista, eu gosto muito da valorização de pessoas, do respeito 
que a Confidence tem com a gente, é, essa coisa sempre dá T, do João, que ele fica 
junto, perto da gente, comemorar todos os resultados né, e sempre tem 
comemoração, por exemplo, dia das mães, as mães sempre ganham pelo menos um 
bombom, não importa o tamanho da bonificação, sabe? Eu acho que o que importa é 
a lembrança né, as pessoas, acho que pode ver né, que tem um monte de bexiga por 
aí, as pessoas são promovidas, são reconhecidas, fazem aniversário, são 
reconhecidas, tão passando por alguma dificuldade, são compreendidas, entendeu? 
É, por exemplo, alguém passar mal aqui, a Confidence já corre, já pede um táxi, pede 
pra alguém, já leva no hospital, sabe. É um cuidado mesmo, eu acho que mais do que 
uma empresa, é uma família né, uma coisa junta né, a gente faz parte de tudo e coisas 
de melhorias sempre tem né, até porque a empresa tá crescendo muito, então, acho 
que é mais espaço físico mesmo, para deixar a galera um pouco mais confortável, que 
já tá acontecendo né, não sei se você viu, mas tá tendo obra ali atrás onde eu fico, tá 
tendo obra. Então, acho que as melhorias têm que vir acontecendo os poucos, eu 
acho que é por, por esse crescimento mesmo, esse boom, quando tem esse 
crescimento, tem mudanças, quando tem mudança tem coisas desconfortáveis que 
eu não tenho nada palpável agora assim pra te falar isso, poderia mudar, por isso, por 
isso, não, acho mais espaço físico mesmo, pela contingência, mas se você visse o 
outro prédio, esse aqui é enorme. O outro era lá na Consolação, ((“aham”)) era bem 
menor, mas era bem menor, as pessoas também, aqui ficou até grande quando a 
gente mudou, aí agora já tá ficando pequeno, ((pois é quando me falaram “ah gente 
vai fazer uma obra”, mas como assim é novo: É que tá crescendo)) sim, sim, bem 
positivo mesmo, aí vai acabar tirando salas né, porque espaço físico tem, é bem 
enorme esse prédio né, mas pela cultura e se quer deixar mais confortável né, mais 
aconchegante, aí tem coisas que vai ter que ir cortando, não tem jeito. 
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P: Então, a última pergunta qual seria uma empresa ideal para trabalhar? Existe? 
E: Ideal pra trabalhar? ((uma empresa ideal)) Ah, a Confidence, é aqui onde eu 
trabalho! Porque assim ,eu não tenho que reclamar mesmo sabe, eu sou muito 
satisfeita e muito grata, eu até brinco com as pessoas que entram, ah você recebeu 
um presente não sei o que, porque querendo ou não, é um presente, é claro como eu 
disse, não é tudo flores, a gente tem que trabalhar de verdade, porque isso é uma 
empresa, um negócio, é uma coisa séria, se você para e impacta em outras coisas, 
mas é um presente sabe é uma empresa diferenciada mesmo.  
P: Certo, entendi, obrigada! 
E: Obrigada. 
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APÊNDICE E – Perfil Descritivo dos Sujeitos da Pesquisa 

 

Nível 
Organizacional 

Entrevistado Cargo Setor Sexo Idade Experiência no mercado de trabalho Escolaridade 
Tempo de 
empresa 

Gestão 

G_1 
Presidente - 

CEO 
Presidência M 45 

Ex-atleta profissional; trabalhou como 
Programador de uma empresa de call 

center e de loja de departamentos 
pertencente a uma cadeia internacional 

de vestuário. 

Graduação em 
Ciências da 
Computação 

 
MBA em 

Marketing 

17 anos 
 

Fundador 

G_2 

Vice-
presidente 

de Inovação 
e Estratégia 

Vice-
Presidência 

M 40 

Trabalhou como Estatístico em uma loja 
de departamentos pertencente a uma 
cadeia internacional de vestuário, em 

um banco privado e em um banco 
público. Abandonou a carreira de 
servidor público para ingressar na 

sociedade na Confidence. Também 
atuou como consultor e professor na 

graduação e pós-graduação na área de 
Estatística. 

Graduação em 
Estatística 

 
Mestrado em 

Economia 
 

Doutorado em 
Administração 
de Empresas 

13 anos 

G_3 

Vice-
presidente 
de Gestão 
Corporativa 

Vice-
Presidência 

M 63 

Tem bastante experiência no mercado 
de trabalho, passando por diversos 

setores, áreas e níveis de cargo. Antes 
de entrar na Confidence atuava como 

superintendente nacional de uma 
empresa de planos de saúde. 

Graduação em 
Agronomia 

 
Especialização 

em 
Engenharia 

Hidráulica, em 
Administração 
e em Didática 
em Educação 

7 anos 

G_4 
Vice-

presidente 
Internacional 

Vice-
Presidência 

M 30 

Trabalhou 1 ano como estagiário em 
emprego anterior. 

Iniciou a carreira profissional efetiva na 
Confidence. 

Graduação em 
Estatística 

9 anos 

G_5 Diretor 
Tecnologia 

da 
Informação 

M 39 
Tem bastante experiência no mercado 

de trabalho, passando por diversos 
setores, áreas e níveis de cargo. 

Graduação em 
Análise de 
Sistemas 

 

7 anos 
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Nível 
Organizacional 

Entrevistado Cargo Setor Sexo Idade Experiência no mercado de trabalho Escolaridade 
Tempo de 
empresa 

Começou a trabalhar como office boy 
aos 14 anos; estagiou 1 ano e meio em 

uma fábrica atuando no setor de 
controle de qualidade; trabalhou em 

uma loja de shopping montando 
computadores; trabalhou 10 anos em 

uma empresa de planos de saúde onde 
começou como estagiário e foi 

progredindo na carreira. 

MBA em 
Gestão de 
Projetos 

G_6 Diretor Operacional M 43 

Trabalhou 17 anos em banco; teve uma 
experiência como consultor de uma 

empresa de investimentos; trabalhou 1 
ano em uma empresa de call center. 

Graduação em 
Administração 

 
Especialização 
em Gestão de 

Riscos de 
Fraudes 

6 anos 

G_7 Gerente 
Gestão de 
Pessoas 

F 40 

Trabalhou 4 anos em uma empresa de 
comunicação e 2 anos em uma empresa 

de atacado de alimentos. 
Ambas experiências na área de 

Recursos Humanos. 

Graduação em 
Administração 
e Psicologia 

 
Especialização 

em Gestão 
Estratégica de 
Pessoas e em 
Atendimento 

Clínico 

5 anos 

G_8 Gerente 
Inteligência 
Estatística 

M 38 Trabalhou 8 anos em um banco. 

Graduação em 
Estatística 

 
Mestrado em 

Economia 

4 anos 

G_9 Gerente Operacional M 30 
A Confidence foi seu primeiro emprego. 

Começou como estagiário. 
Graduação em 

Estatística 
7 anos e 6 

meses 

G_10 Coordenador Operacional M 24 
1 emprego anterior em um escritório de 

advocacia. Entrou com 19 anos na 
empresa em cargo de Analista. 

Graduação em 
Administração 
em andamento 

5 anos 
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Nível 
Organizacional 

Entrevistado Cargo Setor Sexo Idade Experiência no mercado de trabalho Escolaridade 
Tempo de 
empresa 

Operação 

OP_1 Especialista 
Gestão de 
Pessoas 

F 30 

A Confidence foi seu primeiro emprego. 
Começou como estagiária e já teve 
cargo de gestão, mas atualmente 

trabalha com carga horária reduzida 
para estudar para o vestibular de 

Medicina. 

Graduação em 
Filosofia 

 
Mestrado em 
Comunicação 

 
Doutorado em 
Saúde Pública 
em andamento 

7 anos 

OP_2 Especialista 
Inteligência 
Estatística 

M 26 
A Confidence foi seu primeiro emprego. 

Começou como estagiário. 
Graduação em 

Estatística 
5 anos 

OP_3 Especialista Comercial M 36 
3 empregos anteriores na área 

comercial de empresas de telefonia. 

Graduação em 
Administração 

 
Especialização 
em Marketing 

1 ano e 4 
meses 

OP_4 Especialista Comercial F 28 
1 emprego anterior em um escritório 

comercial. 
Graduação em 

Marketing 
5 anos 

OP_5 Assistente 
Gestão de 
Pessoas 

F 19 
A Confidence foi seu primeiro emprego. 

Começou como Jovem Aprendiz. 

Graduação em 
Ciências 

Biológicas em 
andamento 

3 anos 

OP_6 
Analista 
Sênior 

Inteligência 
Estatística 

M 28 
A Confidence foi seu primeiro emprego. 

Começou como estagiário. 
Graduação em 

Estatística 
5 anos 

OP_7 
Analista 
Sênior 

Inteligência 
Estatística 

F 29 Trabalhou 7 anos em banco. 

Graduação em 
Matemática 
Aplicada e 

Computacional 

4 anos 

OP_8 
Analista 
Sênior 

Inteligência 
Estatística 

M 29 

Estagiou 1 ano em uma empresa 
nacional de produção de bebidas; 

trabalhou 2 anos e meio em uma rede 
de lojas de departamento brasileira. 

Graduação em 
Estatística 

2 anos 

OP_9 
Analista 
Sênior 

Tecnologia 
da 

Informação 
M 26 

Estagiou em 3 empresas; trabalhou 2 
anos em uma empresa de 

desenvolvimento de software. 

Graduação em 
Sistemas de 
Informação 

 

5 anos 
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Nível 
Organizacional 

Entrevistado Cargo Setor Sexo Idade Experiência no mercado de trabalho Escolaridade 
Tempo de 
empresa 

MBA em 
Tecnologia da 

Informação 

OP_10 
Analista 
Sênior 

Operacional F 29 
Começou a trabalhar informalmente aos 
15 anos; foi Jovem Aprendiz; trabalhou 

6 anos em banco. 

Graduação em 
Psicologia em 

andamento 
3 anos 

OP_11 
Analista 
Sênior 

Operacional M 22 
Começou a trabalhar com 16 anos como 
estagiário e depois, efetivado, passou a 

Operador de Telemarketing. 

Graduação em 
Administração 
em andamento 

4 anos 

OP_12 
Analista 
Sênior 

Operacional F 39 

4 empregos anteriores em setores 
diversos, onde trabalhou por volta de 8 

anos. Era dona de casa e considera que 
começou a trabalhar tarde. 

Ensino Médio 4 anos 

OP_13 Analista 
Tecnologia 

da 
Informação 

M 32 

Estagiou na prefeitura da cidade e em 
uma faculdade privada, onde foi 
efetivado e trabalhava na área 

infraestrutura. Na Confidence começou 
como estagiário. 

Graduação em 
Ciências da 
Computação 

7 anos 

OP_14 Analista 
Tecnologia 

da 
Informação 

M 23 
A Confidence foi seu primeiro emprego. 

Começou como estagiário. 

Graduação em 
Gestão em 

Tecnologia da 
Informação 

6 anos 

OP_15 Analista 
Tecnologia 

da 
Informação 

M 32 
Trabalhou 6 anos e meio em bancos 
privados na área da Segurança da 

Informação. 

Graduação em 
Tecnologia da 

Informação 
 

MBA em 
Segurança da 

Informação 

1 ano e 2 
meses 

OP_16 Analista Operacional F 29 1 emprego anterior. Ensino Médio 
3 anos e 8 

meses 

OP_17 Analista Operacional F 29 1 emprego anterior em um call center. Ensino Médio 
1 ano e 6 

meses 

OP_18 Analista Operacional F 25 
1 emprego anterior como secretária de 

uma pequena empresa. 
Graduação em 

Gestão de 
3 anos 
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Nível 
Organizacional 

Entrevistado Cargo Setor Sexo Idade Experiência no mercado de trabalho Escolaridade 
Tempo de 
empresa 

Recursos 
Humanos 

OP_19 Analista Financeiro M 22 
A Confidence foi seu primeiro emprego. 

Começou como Jovem Aprendiz. 

Graduação em 
Publicidade e 
Propaganda 

6 anos 

OP_20 Operador Operacional M 20 
Trabalhou dos 14 aos 17 anos como 
Jovem Aprendiz em uma empresa de 

metalurgia. 

Graduação em 
Enfermagem 

em andamento 

1 ano e 6 
meses 

Fonte: elaborada pela autora (2018). 


