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RESUMO 

 

 

 A temática desta pesquisa é a relação do sujeito com o trabalho. Buscou-se 
identificar os sentidos do trabalho para o grupo restrito dos jovens gerentes de bancos 
públicos. Procurou-se entender a dinâmica da elaboração desses sentidos na 
experiência cotidiana desses indivíduos. Optou-se pela abordagem qualitativa do tipo 
descritivo-interpretativa. A Teoria das Representações Sociais, especialmente as 
correntes processual e estrutural, combinada a teorias críticas organizacionais, 
especialmente os autores franceses, nortearam as análises. Foram aplicadas técnicas 
tais como entrevista semiestruturada, complementação de sentenças e projeção 
imagética a 17 jovens gerentes de quatro bancos públicos, dois federais e dois 
estaduais. A pesquisa de campo foi realizada no último trimestre de 2017, em três 
capitais, quais sejam Porto Alegre/RS, Rio de Janeiro/RJ e Vitória/ES. Do ponto de 
vista processual, evidenciaram-se os processos de objetivação e ancoragem na 
elaboração das representações sociais dos jovens gerentes. Vivências familiares e 
experiências profissionais anteriores, ou observadas de outrem, bem como a cultura 
organizacional e a sócio-histórica, influenciam diretamente a ancoragem das 
representações. Já a objetivação resulta em 37 representações, as quais, do ponto 
de vista estrutural, formam os esquemas periféricos que gravitam em torno de três 
núcleos centrais: “organização provedora e protetora”, “organização cobradora, 
ameaçadora e com foco nos lucros” e “organização pública”. Todas as representações 
estão interligadas entre si e com o ambiente, de tal modo que qualquer alteração em 
uma delas provoca movimentações no conjunto, ao modo de um sistema. Concluiu-
se que ser gerente de banco público não foi uma escolha prévia dos jovens gerentes, 
mas permanecer neste lugar é uma escolha agora. A associação entre trabalho e 
dinheiro é a maior evidência encontrada, dada a unanimidade da representação 
“salário bom”, a qual aparece em primeiro lugar para todos os participantes. As 
agências dos bancos públicos surgem como cenários de prazer e de sofrimento, 
simultaneamente. A pesquisa tem aplicabilidade prática na melhoria dos programas 
de gestão de pessoas. Os resultados sugerem a revisão dos planos de 
encarreiramento e progressão funcional, das atribuições e distribuição de recursos 
humanos entre áreas negociais e operacionais e a definição de metas por equipe, 
favorecendo a cooperação, além de propostas de horários flexíveis e até a adoção do 
modelo de home office. O mais relevante é dar insumos para a busca de mecanismos 
que favoreçam o respeito aos limites físicos, mentais e psicoafetivos dos profissionais, 
a partir do entendimento da situação e do desenvolvimento da capacidade de 
transformá-la, em busca de resultados sustentáveis. 

 

Palavras-chaves: sentidos do trabalho, representações sociais, gerentes, bancos 
públicos. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

The theme of this research is the subject's relationship with work. We sought to 
identify the meaning of work in the restricted group of young managers of public banks. 
Our aim was to understand the elaboration dynamics of these meanings in the 
everyday experience of these individuals. Qualitative approach interpretative- 
descriptive type was chosen. The Theory of Social Representations, especially the 
process stream and the structural stream combined with critical organizational 
theories, especially the French authors, guided the analysis. Techniques such as semi-
structured interview, sentences completion and imagery projection were applied to 17 
young managers of four public banks, two federal banks and two state banks. Field 
research was conducted in the last quarter of 2017, in three capitals, Porto Alegre/RS, 
Rio de Janeiro/RJ and Vitória/ES. Under the process perspective, objectivation and 
anchorage appeared in the young managers’ social representations. Family-life 
previous experiences, professional ones, or memories of what has been observed in 
others, as well as organizational and socio-historic culture, do directly influence 
representations anchorage. Objectivation, on the other hand, appears in 37 
representations, which, under the structural viewpoint, constitute the periphery 
schemes around 3 cores: “protecting, providing organization”; “demanding, 
threatening, profit-oriented organization”; and “public organization”. All representations 
are connected both between themselves and with the environment, so that any change 
in one of them provokes movements in the whole, like in a system. It was concluded 
that for these young individuals being a public bank manager was not a prior choice, 
but remaining in this position is a choice now. Work-money association stands out 
here, considering the unanimous ‘good salary’ representation, appearing in the first 
place for every participant. Public-banks agencies appear as joy and pain scenarios 
simultaneously. This research has practical applicability in improving people 
management programs. This research can be applied on people management 
programs' improvement. Results suggest revision of career plans, human resources 
attribution and distribution between operational and negocial areas, and goals 
definition by team, thus favoring cooperation, besides flexible schedule, and even 
home office. The most relevant is to provide mechanisms favoring respect of 
professionals' physical, mental and psychoaffective limits, out of the understanding of 
the situation and the development of the capability to transform it, looking for 
sustainable results. 

 
Keywords: meanings of work, social representations, managers, public banks. 
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I INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL 

 

 As organizações correspondem ao espaço onde o homem manifesta, além da 

racionalidade necessária à realização de negócios, seus sonhos, medos e paixões 

(ENRIQUEZ, 1997). Elas emergem da interação entre pessoas, reunidas em busca 

de objetivos pessoais e empresariais. 

 Agências bancárias são alguns desses lugares de encontro entre o individual e 

o coletivo. Ambientes intensivos em cobrança por resultados objetivos, ali o 

desempenho de cada empregado pode ser controlado por meio de eficientes sistemas 

eletrônicos de computadores em tempo real, funcionando ao modo da vigilância 

panóptica foucaultiana citada por Sennett (2006). Gaulejac (2014) aponta que o 

mercado financeiro é o epicentro do capitalismo na atualidade. Nele, como em 

nenhum outro lugar, evidenciam-se os conflitos inerentes às relações de poder 

estabelecidas pela divisão social do trabalho.  

 Nas agências bancárias desenvolvem-se e mesclam-se crenças, valores, 

significados, afetos e contradições de muitos profissionais que dedicam seus corpos, 

pensamentos, emoções e energias às atividades laborais. Para Dejours, Abdoucheli 

e Jayet (2009), o trabalho é um espaço de construção de sentidos, identidade e 

historicização do sujeito. 

 Do ponto de vista psicanalítico, as organizações ocuparam o lugar de outras 

instituições como família, igreja e relacionamentos na vida das pessoas. Há um 

distanciamento do sujeito de si mesmo, que provavelmente está no nível inconsciente 

da personalidade, mantendo-o obnubilado quanto aos próprios desejos, necessidades 

e sonhos, confundidos com os das organizações. É pela cultura que a organização 

alcança o inconsciente do sujeito, fazendo com que ele ame as próprias dificuldades, 

chamando-as de desafios. Diariamente o sujeito é condicionado para que goste 

daquilo, de pertencer àquele grupo, àquele mecanismo, naturalizando o viver sob 

tensão o tempo todo (FREITAS, 1999).  
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 Profundas transformações no mundo do trabalho, características do 

capitalismo flexível, já levam as atividades produtivas para longe dos valores estáveis 

da ética, do dever e da disciplina weberianos. Nunca antes tanta riqueza foi produzida, 

graças à revolução tecnológica, ao preço de maiores desigualdades e instabilidade 

social (SENNETT, 2006). 

 Estudos mostram que para os brasileiros o trabalho continua central e 

constitutivo do sujeito (MOTA, 2012). Cabe então, no campo da Administração, 

intensificar-se as pesquisas sobre o significado do trabalho, delimitando-o para 

possibilitar a aproximação da realidade em questão e, assim, melhor compreendê-la. 

 Várias ciências humanas e sociais, tais como a Psicologia, a Sociologia e a 

Administração guardam complementaridade na descrição dos fenômenos estudados. 

Por esse motivo busca-se, nesta pesquisa, o conhecimento especialmente através da 

lente da Teoria das Representações Sociais (TRS).  

 A TRS concentra-se no conhecimento produzido pelo senso comum, nas 

práticas do cotidiano, construído e reconstruído por meio das inter-relações entre 

indivíduos e grupos. Por meio da linguagem e da comunicação são produzidos 

significados em determinados contextos e condições histórico-culturais específicas, 

numa estrutura holística e dinâmica (MARKOVÁ, 2017).  

 Entende-se que a proposta da TRS alinha-se às multifacetadas teorias 

organizacionais, especialmente as abordagens de viés interpretativo e crítico, 

oferecendo novas perspectivas à descrição do fenômeno estudado. Pesquisadores 

das organizações como Gaulejac (2014), Enriquez (2014) e Morgan (2011) defendem 

a reflexividade das pessoas, assim como faz Moscovici, o propositor da TRS 

(MOSCOVICI, 2015).  

 A história dos jovens gerentes de bancos públicos incita à reflexão sobre o 

mundo que desejamos a partir do estudo das relações de trabalho. A diversidade 

metodológica da TRS facilita o entendimento da complexidade dos fenômenos 

organizacionais, indo ao encontro do objetivo desta pesquisa, de compreender os 

sentidos do trabalho para esses jovens. À luz da TRS esse objeto de estudo não pode 

ser visto isoladamente, mas como parte de um sistema que reúne valores e crenças 

individuais, adotados ao longo da vida dos jovens gerentes, porém alterados e 

influenciados pela cultura organizacional e social.  
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1.2 QUESTÃO PROBLEMA 

 

 

 Como são criados os sentidos do trabalho pelos jovens gerentes de 

bancos públicos, com base em suas representações da vivência do trabalho? 

 

 

1.2.1 Objetivo Final 

 

 Explicar como são criados os sentidos do trabalho pelos jovens gerentes de 

bancos públicos, com base em suas representações da vivência do trabalho. 

 

 

1.2.2 Objetivos intermediários 

 

➢ Descrever e analisar o processo de construção das representações sociais do 

trabalho dos jovens gerentes; 

➢ identificar e interpretar as palavras, as ideias e os conceitos que ancoram e 

objetivam tais representações; 

➢ apresentar a estrutura dessas representações; 

➢ analisar como os jovens gerentes processam as transformações no trabalho e 

os mecanismos de adaptação ao ambiente dos bancos públicos. 

 

 Por esse caminho busca-se conhecer o que o trabalho representa para jovens 

gerentes de agências de bancos públicos, formados em tempos de rápidas 

transformações, desenvolvimento tecnológico, trocas interculturais globais e marcado 
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pela instantaneidade. Para focalizar esse perfil limitou-se a idade dos participantes da 

pesquisa em 35 anos.  

 Interessa identificar o que eles compreendem sobre o lugar que ocupam nesse 

cenário, desde a escolha da profissão até a evolução da carreira, perspectivas e 

reações frente às mudanças contextuais.  

 

 

1.3 RELEVÂNCIA 

 

 

1.3.1 Relevância organizacional e social 

 

 

  A participação dos jovens na força de trabalho ativa no Brasil é significativa. De 

acordo com dados do IBGE, entre 2004 e 2014 a proporção da população ocupada, 

de 16 anos ou mais, aumentou 26,3%.  

  Dados fornecidos pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN, 2016, p. 

70), com base na RAIS de 2015, informam que os bancários somavam 502.359 

profissionais naquele ano. O relatório relativo a 2016 informa que a quantidade de 

empregados do setor caiu para 483.871, o que significa uma redução de 18.488 

postos de trabalho. (FEBRABAN 2017, p. 55).  

 Por outro lado, pode-se afirmar que as 123 instituições financeiras associadas 

à FEBRABAN estão fortemente estabelecidas na economia nacional, pois “em 2015 

o saldo das operações de crédito total cresceu 6,6% e fechou o ano em R$ 3,2 trilhões, 

o que correspondeu a 54,2% do PIB” (FEBRABAN, 2016, p. 9).  

  A Figura 1 mostra que o setor ostenta 47% de aumento na lucratividade no 

período entre 2012 e 2015. Em 2016 os lucros líquidos voltaram ao patamar de 2014.  
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Figura 1 - Gráfico do lucro líquido do setor bancário (R$ bilhões) 

 
Fonte: FEBRABAN, 2017, p. 69. 

 

Enquanto isso, a renda média dos bancários passou de R$6.400 em 2016 para 

R$7.093 em 2017 (FEBRABAN, 2017, p. 55) 

Revela-se instigante compreender como vem se estabelecendo o (des)equilíbrio 

das forças entre os interesses do capital financeiro e os dos trabalhadores do setor, 

bem como o impacto causado nos sentidos do trabalho para esse grupo. 

  O setor financeiro está visivelmente fortalecido. Além dos lucros da 

intermediação financeira e da cobrança de tarifas, há redução de custos pela 

automatização crescente dos processos. Fusões, aquisições e expansão das 

operações bancárias são notícias frequentes e explicam o crescimento da 

rentabilidade divulgada e do poder das instituições bancárias. 

  Ao contrário, emergem vulneráveis os bancários. A expectativa é de redução 

crescente dos postos de trabalho devido aos meios eletrônicos disponibilizados para 

realizar movimentações financeiras, a exemplo do banco digital, totalmente virtual. 

Enquanto o setor bancário “é o maior investidor em inovação do país” (FEBRABAN, 

2017, p. 44), dados econômicos mostram que o subsetor de instituições de crédito, 

seguros e capitalização apresentou desempenho negativo de 7.260 postos de 

trabalho entre fevereiro e maio de 2017 (CAGED, 2017).  

  Na seara pública, a reforma administrativa, implementada a partir dos anos 90, 

tinha entre seus objetivos reduzir a participação do Estado nas atividades econômicas 

(BRESSER-PEREIRA, 1998). Esse autor, então ministro de governo, conduziu a 

adoção da administração pública gerencial, voltada para a obtenção de resultados, 

com base na eficiência da máquina administrativa. Desde então, a administração das 
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organizações públicas se aproxima do modelo adotado pelo setor privado em termos 

de orientação e diretrizes da gestão. No âmbito dos bancos públicos, a ameaça de 

retirada de direitos e benefícios dos bancários busca o enxugamento dos quadros de 

pessoal a fim de torná-los cada vez mais atraentes aos investidores privados. 

 A intervenção do Estado na economia, a exemplo da Lei 13.467/17, que 

regulamenta a terceirização de serviços e a reforma trabalhista, em curso no país, traz 

mensagem implícita de que um trabalhador pode ser substituído por outro com menor 

salário e menos benefícios. A precarização das condições de trabalho no setor de 

serviços, denunciada por Antunes (2015), aplica-se a todos os trabalhadores, inclusive 

àqueles empregados em bancos públicos. 

  Aos profissionais da gestão de pessoas compete atentar para os riscos da 

síndrome da insensibilidade, que torna os trabalhadores indiferentes às perturbações 

da saúde, causadas por sofrimento no trabalho (SELIGMANN-SILVA, 2004). Para 

esta autora, é importante articular fenômenos macrossociais, organizacionais e 

intersubjetivos, com vistas à compreensão das transformações trabalhistas e seus 

significados para o ser humano.  

  Conhecer melhor a força de trabalho gerencial jovem facilita aos 

administradores dos bancos públicos ajustar expectativas pessoais desses 

empregados a objetivos organizacionais. A partir disso, adequar tarefas a 

competências e interesses pessoais, desenvolver planos de carreira, qualificar a 

contratação, promover o bem-estar e a satisfação com o trabalho serão desafios mais 

facilmente alcançáveis, constituindo fator crítico de sucesso e vantagem estratégica. 

  Lançar luz sobre a experiência do exercício do cargo gerencial nas agências 

dos bancos públicos, incluindo a percepção de ganhos e de perdas, prazeres e 

angústias, possibilita compreender como o trabalho se insere na constituição desses 

jovens como sujeitos, bem como as perspectivas diante da ameaça de substituição 

deles por tecnologia.  

  Pelos motivos expostos entende-se que a pesquisa sobre esses trabalhadores 

justifica o esforço empreendido. Espera-se que seja profícua na produção de 

conhecimento emancipatório, para que os jovens sejam atores de importantes 

mudanças nas relações de trabalho, buscando harmonizá-las, seja com as 

organizações, seja com os colegas e consigo mesmos, com reflexos na ordem social, 

cultural e econômica. 
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1.3.2 Relevância acadêmica  

 

 Por natureza, os estudos organizacionais acolhem uma diversidade de linhas 

filosóficas, de métodos de pesquisa e de teorias científicas. Agregar a TRS ao estudo 

do significado do trabalho representa avanço no campo de pesquisa organizacional, 

porque essa teoria oferece diferentes perspectivas para descrever e interpretar 

fenômenos sociais cotidianos. Autores como Saraiva, Soares e Natt (2016), Ribeiro 

(2014), Salles e Costa (2013), Campos e Saraiva (2012), Saraiva e Vianna (2009), 

Cavedon e Ferraz (2005), entre outros, vêm desenvolvendo pesquisas utilizando-se 

da TRS no campo da Administração. Martins-Silva et al. (2016) destacam que a TRS 

possibilita superar os níveis intra e interindividual em pesquisas com temas societais, 

dada a proximidade da teoria com diversas ciências sociais e humanas, enriquecendo 

o campo dos estudos organizacionais. 

 A relação do sujeito com o trabalho tem sido alvo de muitos estudos 

acadêmicos, mas ainda é possível contribuir com a produção de conhecimento nessa 

seara, principalmente focalizando as novas gerações, bem como pela aplicação de 

métodos variados de pesquisa.  

 Entre pesquisadores dos sentidos do trabalho destacam-se Morin, Tonelli e 

Pliopas (2007), que estimulam pesquisas com base em diferenciação por idade, 

considerando os momentos de vida dos entrevistados. Essas autoras recomendam 

que novos projetos de pesquisa atentem para aspectos relacionados aos cargos e 

funções exercidos, por representarem diferenciações que impactam nos significados 

do trabalho.  

 Assim inspirada, esta pesquisa concentra-se em jovens gerentes de bancos 

públicos, buscando uma visão holística ao reunir tempo de vida, experiência, cargo, 

desejos, emoções, rotinas e inter-relações em laboratório único. Esses elementos 

representam simultaneamente lacuna e oportunidade de expansão das fronteiras do 

conhecimento sobre o comportamento organizacional, especificamente no que diz 

respeito à relação do sujeito com o trabalho e os sentidos que a ele atribui.  
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1.4  DELIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

 

1.4.1 Delimitação geográfica 

 

 A pesquisa alcança gerentes dos bancos públicos de atendimento varejista nos 

municípios de Porto Alegre/RS, Rio de Janeiro/RJ e Vitória/ES.  

 

 

1.4.2 Delimitação temporal 

 

 A pesquisa foi realizada no período entre setembro e dezembro de 2017. 

 

 

1.4.3 Delimitação teórica 

 

 A presente pesquisa apoia-se teórica e metodologicamente na Teoria das 

Representações Sociais proposta por Moscovici em 1976 (MOSCOVICI, 2015; 

JODELET, 2001, ALMEIDA; SANTOS; TRINDADE, 2014). Nessa teoria o indivíduo é 

pensado não como uma instância autônoma, mas em relação de interdependência 

com o ambiente, com o grupo, com o coletivo, com a cultura. No estudo de 

representações a subjetividade é considerada preservando-se a dimensão social. A 

representação vincula o sujeito a um objeto que ela substitui, o que lhe atribui caráter 

simbólico. Assim, pelo método interpretativo, a TRS permite o estudo dos significados 

e saberes do senso comum, incluindo os aspectos cognitivos e afetivos da elaboração 

de conhecimento na vida cotidiana (JODELET, 2015; 2016a). 
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 A produção de conhecimento, reconhecida como ato de construção do sujeito 

e do mundo, não é neutra, à medida que carrega princípios e valores pessoais do 

pesquisador e seu desejo de transformar a realidade. Assim, a TRS alinha-se às ideias 

do paradigma humanista radical proposto por Burrell e Morgan (1979), desenvolvidas 

por pensadores interessados na emancipação e no desenvolvimento do potencial 

humano, tais como Enriquez (2014), Gaulejac (2014), Dejours et al. (2009), Morin et 

al. (2007), Pagès et al. (2006) e Freitas (2002).  
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II REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS (TRS) 

 

 A Teoria das Representações Sociais (TRS) foi proposta pelo psicólogo social 

Serge Moscovici, em 1976. Propõe que sejam coletados e descritos sistematicamente 

os conceitos e as explicações produzidos pelos indivíduos e pelos grupos no 

cotidiano, por meio da comunicação. São as representações sociais, originárias do 

universo consensual contemporâneo, equivalentes aos mitos e às crenças no 

passado. De natureza sociocognitiva e afetiva, as representações sociais 

correspondem a ideias e imagens que as pessoas têm dos eventos e do mundo. São 

produzidas nas inter-relações, resultando em senso comum que influencia os 

indivíduos e os grupos ao mesmo tempo que é transformado por eles, pois a realidade 

passa às ideias e as ideias passam à realidade, alterando continuamente 

pensamentos e comportamentos (MOSCOVICI, 2015).  

 A Teoria das Representações Sociais é compartilhada por diversas disciplinas 

e divulgada internacionalmente por autores que revelam o pluralismo de abordagens 

acolhidas pela teoria. No Brasil, o estudo das representações sociais se estrutura 

principalmente em torno de três abordagens. A abordagem societal, liderada por 

Willem Doise, é voltada às condições de produção e circulação das representações. 

A processual, conduzida por Denise Jodelet, tem enfoque histórico e social, e a 

estrutural, liderada por Jean-Claude Abric, está focada nos processos sociocognitivos 

com um núcleo central (ALMEIDA; SANTOS; TRINDADE, 2014). Este trabalho 

concentra-se nas abordagens processual e estrutural. 

 A principal divulgadora da TRS é Jodelet, que acompanhou o desenvolvimento 

da teoria por Moscivici e “tomou para si a tarefa de organizar em um corpo conceitual 

orgânico as definições de representações sociais e difundi-lo já no bojo de uma teoria” 
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(TRINDADE; SANTOS; ALMEIDA, 2014, p. 139). Segundo Jodelet (2001, p.17), as 

representações sociais são “realidades mentais cuja evidência nos é sensível 

cotidianamente [...], são trazidas pelas palavras [...], cristalizadas em condutas e em 

organizações materiais e espaciais”.  

 As representações sociais são uma forma de conhecimento que se relaciona 

com outras disciplinas, articulando e integrando aspectos mentais, afetivos e sociais. 

Segundo Moscovici (2015), as representações sociais se formam por dois processos, 

a objetivação e a ancoragem, os quais vinculam a atividade cognitiva às condições 

sociais. 

 A objetivação significa a organização dos conteúdos, dos seus significados e 

utilidades, a identificação e separação do que é mais importante em categorias. É uma 

construção seletiva, que torna o abstrato concreto, transforma um conceito em uma 

imagem, então “objetivar é descobrir a qualidade icônica de uma ideia, [...] é reproduzir 

um conceito em uma imagem” (MOSCOVICI, 2015, p. 71). 

 A ancoragem interpreta e faz a gestão do ambiente, quando o pensamento 

constituinte apoia-se no pensamento constituído. Compara algo estranho com um 

paradigma de uma categoria que o sujeito considera apropriada, reajustando-o para 

que se enquadre nessa categoria. Mesmo que haja algumas discrepâncias, e a 

avaliação seja relativa, resta garantido o mínimo de coerência entre o antigo e o novo 

(MOSCOVICI, 2015). Ocorre em conjunto com a objetivação: 

Esses mecanismos transformam o não familiar em familiar, primeiramente 

transferindo-o à nossa própria esfera particular, onde nós somos capazes de 
compará-lo e interpretá-lo; e depois, reproduzindo-o entre as coisas que nós 
podemos ver e tocar, e, consequentemente, controlar (MOSCOVICI, 2015, p. 
61). 

 Ancoragem e objetivação permitem incorporar ou assimilar novos elementos 

comparando-os e associando-os ao que já existe na memória do sujeito, num 

processo contínuo que permite formar novas representações. Esse processo é 

atravessado por valores, crenças, ideias e afetos do sujeito em interação com outros, 

e significa atribuir sentidos e significados que não são óbvios frente ao conhecimento 

corrente (ALMEIDA; SANTOS; TRINDADE, 2014). 
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 Moscovici (2015) considera as representações sociais dinâmicas, adquirindo 

estabilidade à medida que reconstroem as estruturas anteriores em que se 

ancoraram, ou seja, são estruturadas e transformadas, ajustando os sistemas 

cognitivos e perceptivos continuamente.  

Trindade et al. (2014) referem-se aos aspectos históricos, culturais e societais 

que se articulam na produção das representações sociais por meio do processo de 

ancoragem, explicando como Jodelet a vincula ao enraizamento da representação e 

do seu objeto: 

 

“o desvelamento deste processo permite acessar como é conferido ao objeto 
de representação um significado, como a representação é utilizada como 
um sistema de interpretação do mundo e como a representação integra a 
novidade em um sistema de pensamento pré-existente e as transformações 
nesse sistema que dela resultam (TRINDADE et al., 2014, p. 150). 

 Duas maneiras de compreender o mundo são apontados por Moscovici (2015), 

a partir de distintos universos, o consensual e o reificado. Contrastantes entre si, no 

primeiro, o ser humano “é a medida de todas as coisas”, enquanto o segundo é voltado 

para um sistema “indiferente à individualidade” (p. 50). A TRS volta-se à natureza 

específica do universo consensual, a como o sujeito e os grupos entendem o mundo 

e a sociedade. 

 As representações sociais têm duas funções, uma cognitiva e uma social, pois 

apoiam-se em saberes anteriores dos grupos sociais. Reúnem os conhecimentos 

acumulados pela experiência pessoal, como também os científicos, ideológicos e 

culturais. Compartilhados, esses conhecimentos resultam em senso comum que 

orienta as ações dos integrantes do grupo. São “produto e processo de uma atividade 

de apropriação da realidade exterior ao pensamento e da elaboração psicológica e 

social dessa realidade” (JODELET, 2001, p. 22).  

 Nas representações sociais se fundem identidade e alteridade, consciente e 

inconsciente, passado e presente, abstrato e material. A linguagem é muito importante 

nesse campo, pois comunica pensamentos e comportamentos que revelam conteúdo 

subjetivo. Pode-se dizer que as ideias passam à realidade e a realidade passa às 

ideias, em processo de compartilhamento que forma o ambiente e o qual se pode 

interpretar (MOSCOVICI, 2015). 
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 A Figura 2 descreve o espaço de estudo da teoria como multidimensional. À 

esquerda aparecem as problemáticas das condições de produção e circulação, à 

direita o estatuto epistemológico das representações. No centro da figura aparece o 

“esquema básico, que caracteriza a representação como uma forma de saber prático 

ligando um sujeito a um objeto” (JODELET, 2001, p. 27).  

 

Figura 2: O espaço de estudo das representações sociais 

Fonte: Jodelet, 2001, p. 33 

 

Quanto ao binômio subjetivo-coletivo, “os sujeitos devem ser concebidos não 

como indivíduos isolados, mas como atores sociais ativos, afetados por diferentes 

aspectos da vida cotidiana, que se desenvolve em um contexto social de interação e 

de inscrição” (JODELET, 2009, p. 696). Essa autora mostra esse contexto das 

pertenças das representações na Figura 3, na qual reúne os processos pelos quais o 

sujeito, socializado em contextos concretos, se apropria e participa da elaboração das 

representações presentes no ambiente. A esfera da subjetividade refere-se à 

sensibilidade, às emoções e às experiências vividas, bem como aos saberes 

adquiridos. A esfera da intersubjetividade refere-se às trocas, consenso ou dissenso, 

representações compartilhadas. Já a transubjetividade abarca as ideias, os 
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conhecimentos, os valores e as condutas, elementos reguladores das visões de 

mundo que indivíduos e grupos têm em comum, devido ao compartilhamento de uma 

condição social. Estes últimos incluem relações de poder, aspectos institucionais e 

ideológicos. As representações sociais pertencem à interseção entre esses 

processos, cuja abordagem deve ser conjunta e interdisciplinar (JODELET, 2009). 

Figura 3: As esferas da pertença das representações sociais 

 
Fonte: Adaptado de Jodelet, 2009, p. 697 

 Uma vez que habituais, as representações sociais são estruturas 

incorporizadas (embodied) que unem convicções, imaginação e comportamento. Não 

estão presentes apenas na linguagem, mas incluem corpo, comportamento e objetos 

sociais, por isso não existe pensamento descorporizado (disembodied) (WAGNER, 

2016).  

 Nessa perspectiva construcionista, pela abordagem estrutural as 

representações sociais organizam-se em torno de um “núcleo central, elemento 

fundamental da representação, pois é ele que determina ao mesmo tempo sua 

significação e sua organização” (ABRIC, 2001, p. 163). Esse núcleo é de natureza 

cognitivo-afetiva e é homogêneo, enquanto “a periferia é heterogênea, é onde as 

circunstâncias transformam as representações” (ARRUDA, 2014, p. 449).  

 Segundo Flament (2001), os elementos podem ser centrais com a mesma 

intensidade em termos quantitativos, porém não em termos qualitativos, gerando um 

grupo de elementos periféricos. Isso fica demonstrado na figura a seguir, onde A está 
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dentro no núcleo central, representado pelo quadrado, mas B não está, embora tenha 

a mesma centralidade quantitativa que A. 

Figura 4: Núcleo central da representação social 

 

 

 

 

 

Fonte: Flament, 2001, p. 176. 

 

O núcleo central da representação é o seu elemento mais estável. Mudanças 

na representação social exigem alterações no núcleo central, que funciona como 

princípio organizador e tem caráter estrutural. Não é tão fácil desestruturá-lo, e é isso 

que confere estabilidade às representações sociais, ainda que relativa. Outros 

elementos, os chamados esquemas periféricos do núcleo central absorvem pequenos 

desacordos com a realidade, preservando-o. A permanência da contradição entre a 

realidade e a representação é que pode transformá-la, fazendo-a mudar de 

significação (FLAMENT, 2001).  

 Ainda assim, muitas coisas que impulsionam a vida de cada um são 

inconscientes, mas podem ser trazidas ao consciente, como pretende a psicanálise. 

É justamente pela interpretação que as representações sociais podem ser 

apreendidas, como em atos falhos, no uso das palavras, nos discursos. Essa 

aproximação entre a psicanálise e a TRS pode reunir realidade e abstração. 

Representações sociais podem ser “associadas ao imaginário quando a ênfase recai 

sobre o caráter simbólico da atividade representativa de sujeitos que partilham uma 

mesma condição ou experiência social” (ALVES-MAZZOTTI, 2008, p. 18), o que 

corresponde à perspectiva deste estudo. 

A 
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 Em situações cotidianas sucedem-se eventos e encontros que provocam ações 

e reações do indivíduo em relação às ações e reações do outro, de modo tão habitual 

e incorporizado que talvez seja difícil estudar as representações sociais apenas pela 

fala (WAGNER, 2016). Para esse autor, é preciso considerar também o 

comportamento, o qual depende do ponto de vista de cada sujeito e da posição desse 

sujeito no contexto específico.  

 O trabalho é uma dessas situações na qual há rotinas e hábitos adquiridos, os 

quais podem ser mais ou menos percebidos pelo trabalhador. Quanto mais mudanças 

e novas experiências o trabalho oportuniza, mais possibilidades há de reconstruir e 

alterar ou construir novas representações, pois se diversificam as interobjetividades e 

as intersubjetividades que estão na gênese das representações sociais.  

 No universo organizacional, com psicodinâmica própria e regras burocráticas, 

“os indivíduos escondem-se atrás de regras e normas, procurando estruturar seu 

tempo e suas relações com outros indivíduos a fim de evitar a espontaneidade e a 

pessoalidade nas relações com os outros” (MOTTA; VASCONCELOS, 2008, p. 408). 

É necessário lançar um olhar não habituado para as construções pessoais e coletivas 

para perceber sutilezas e entender o processo de construção de sentidos.  

 Para alcançar a compreensão da complexidade dos fatos, o conjunto das 

ocorrências relativas ao trabalho, importa considerar que a evolução organizacional é 

dinâmica, imprevisível e envolve muitos aspectos inter-relacionais. A TRS pode 

facilitar a compreensão do mundo social, pois as representações sociais atribuem 

sentido às experiências e têm um valor funcional de instrumentalizar o saber, orientar 

e justificar as condutas, formando identidades individuais e grupais. Segundo 

Moscovici (2015), os universos consensuais provocam a sensação de proteção frente 

aos riscos e conflitos, de tal modo que as condutas confirmam as interpretações 

adquiridas, reforçando-as. Mas não se trata de formas de pensamento homogêneas, 

e sim de convergências que produzem familiaridade, bem como de conflitos e de 

divergências que provocam as mudanças. 
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2.2 ABORDAGEM CRÍTICA NA TEORIA DAS ORGANIZAÇÕES 

 

  Burrell e Morgan (1979) propõem que os pesquisadores das organizações se 

guiem por diversas linhas de pensamento, classificadas em quatro paradigmas:  

 

Figura 5: Quatro paradigmas para análise das teorias sociais 

Fonte: Burrell e Morgan, 1979, p. 22 

 

  À direita do diagrama aparecem os paradigmas positivistas. À esquerda 

agrupam-se os cientistas que reconhecem a necessidade de mudanças estruturais na 

sociedade e nas relações de trabalho, incluindo a subjetividade nesse processo. 

Defendem mudanças não violentas nas relações produtivas, notadamente o sistema 

de cooperativismo (ENRIQUEZ, 2014; GAULEJAC, 2014).  

  Partindo desse trabalho, Morgan (2011) busca explicar por metáforas as 

relações de força e poder que mantêm o status quo no universo organizacional. Na 

“metáfora da prisão psíquica”, ele aponta grilhões que prendem indivíduos e grupos 

humanos. São questões psíquicas, invisíveis, mas presentes no que é experienciado 

no dia a dia das organizações. São passíveis de serem trazidas ao nível consciente 

e, uma vez compreendidas, tornarem-se propulsoras de novidades. 



23 
 

  Baseado no mito platônico da caverna, esse autor esclarece como a ignorância 

é a base da manutenção da situação vigente e da resistência à mudança, frente à 

ilusão da permanência, da segurança e do conforto do conhecido. Nas organizações, 

as pessoas aprisionam-se em ideias grupais, às quais aderem, renunciando ao 

pensamento crítico como “forma de não ver e de eliminar a possibilidade de ações 

associadas a visões alternativas da realidade” (MORGAN, 2011, p. 208). 

  A criticidade é importante para perceber inclusive que há tensão entre corpo e 

emoções, especialmente nas organizações burocráticas (BURRELL, 2009). Para este 

autor as questões relativas à libido e ao prazer não podem mais ser ignoradas por 

uma Teoria Crítica das Organizações. Amor e desejo representam energia potencial 

direcionada para o alcance dos objetivos empresariais. Esclarece que, ao contrário da 

repressão, o desbloqueio do prazer provoca entusiasmo, produz adrenalina e 

desenvolve a criatividade do indivíduo, revertendo em benefício da própria 

organização. 

  Apoiado na teoria psicanalítica, Morgan (2011) esclarece quanto às técnicas de 

repressão da sexualidade no âmbito das organizações. Exemplifica como ela encontra 

válvulas de escape pelas quais aciona mecanismos de defesa do ego e os 

comportamentos narcísico, pulsional e fantasioso. Essa é a natureza da maioria dos 

problemas organizacionais que persistem sem solução, acentuando as formas de 

controle do corpo e da valorização do dever e da disciplina.  

  Enriquez (2002a; 2002b; 2014) analisou a vida psíquica nas organizações pelas 

óticas cooperativa, tecnocrática e estratégica. Para ele os cooperados baseiam-se na 

crença de sentimentos positivos em organizações cooperativistas. Inspiraram a 

atuação da psicossociologia, a qual transmitiu uma visão utópica nos estudos 

organizacionais, por se interessar apenas pelas relações afetivas e intelectuais, 

relativas à pulsão de vida.  

  A ótica tecnocrática é elitista, matematiza e transforma tudo em indicadores 

econômicos. Identifica-a com personalidades perversas, insensíveis e impermeáveis 

a sentimentos, dispostas a tudo pela competitividade. Gaulejac (2014) reforça essa 

ideia, referindo-se ao que chama de “quantofrenia”, uma patologia que explica os 

fenômenos sociais pela linguagem dos números. Assim, a tecnocracia possibilita 

manipulação, sedução e envolvimento dos indivíduos sob discurso de participação 
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nas decisões, levando-os à dedicação de corpo e alma à organização, que é paranoica 

e pratica a pulsão de morte.  

  Por sua vez, a perspectiva estratégica analisa a conjuntura e busca o melhor 

desempenho. Gera sentimentos de culpa e vergonha perante desempenho 

insatisfatório frente a metas cada vez maiores. Desse modo, prende os indivíduos 

pelos seus próprios desejos narcísicos de reconhecimento (ENRIQUEZ, 2014).  

 O desejo de vencer está na base das relações de poder nas organizações. 

Mesmo ganhos importantes como dinheiro, prestígio e influência, são secundários 

frente à necessidade de vencer. A promessa de progressão na carreira leva o 

indivíduo a trabalhar cada vez mais e melhor. Desse modo, quando alcança o poder 

sobre outros, o sujeito prende a si mesmo, tornando-se “condenado a vencer” (PAGÈS 

et al., 2006, p. 133). 

  A cultura organizacional cria uma realidade artificial na organização, encobre 

sentimentos de medo, raiva, ansiedade, aliviando as tensões sob valores 

compartilhados. No entanto, “a cultura pode não ser o que parece ser. Pode ser um 

conceito muito mais útil para ajudar a evitar uma realidade interior do que para auxiliar 

a lidar com a realidade externa das nossas vidas cotidianas” (MORGAN, 2011, p. 226). 

O acirramento da competição e a supressão da solidariedade resultam do 

desligamento das emoções, da indiferença e da desafetação, resultando em doenças 

(SELIGMANN-SILVA, 2004). 

  As transformações no mundo do trabalho estão conduzindo ao colapso dos 

processos produtivos na forma como são conhecidos, porém, contraditoriamente, 

ainda não se pode viver sem o trabalho, apesar das incoerências e da hostilidade que 

caracteriza esse universo (THIRY-CHERQUES, 2004). Esse autor dedica-se ao 

estudo das estratégias adotadas por alguns conjuntos de trabalhadores para subsistir 

à realidade em que a importância do empregado é menor do que a de outros fatores 

de produção. 

  São apontados por esse autor cinco modelos de condutas semelhantes para 

resistir às mutações ou até ao desaparecimento do trabalho, conforme o nível de 

sujeição do espírito à subsistência material. O primeiro deles é o trabalhador golem, 

uma espécie de robô que aliena a própria vida ao trabalho e à produção, não 

enxergando a realidade opressora e ameaçadora do universo do trabalho. Projeta 
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uma imagem positiva no desempenho do seu papel, agindo como um utensílio, como 

ferramenta, aceitando uma vida avassalada ao sistema, em troca de conforto e 

segurança. Há também o trabalhador kafkiano, que separa a vida privada da vida no 

trabalho, não tomando consciência do que lhe acontece. Além desses, descreve o 

trabalhador profissional, que distancia o trabalho da organização; o maquiavélico, que 

utiliza estratégias de poder e dominação política das organizações e das pessoas; e 

a ausência física do trabalhador, que se relaciona com a organização pela ausência e 

pela indiferença. 

  A complexidade da cultura do novo e fluido capitalismo também é explicitada 

por Sennett (2006), pois entende como problema maior a ilegibilidade da realidade 

social para quem tenta compreendê-la. Os que a defendem dizem que trabalho, 

talento e consumo estariam interligados, resultando em mais liberdade para as 

pessoas. O resultado perceptível é o oposto, pois “jamais o indivíduo esteve tão 

encerrado nas malhas das organizações (em particular, das empresas), e tão pouco 

livre em relação ao seu corpo, ao seu modo de pensar, à sua psiqué” (ENRIQUEZ, 

2002b, p. 23). 

 A busca do sucesso nunca é definitiva, porque progredir não satisfaz, mas 

aumenta a ambição, “o indivíduo é tomado por uma tentativa perpétua de superar-se. 

Para satisfazer essa ambição, ele aceita a escravidão, [...] renuncia a si mesmo, [...] 

perde a autonomia e a identidade” (PAGÈS et al., 2006, p. 141). 

  Para sustentar a metáfora da prisão psíquica, Morgan (2011) buscou ajuda na 

psicologia analítica e seu conceito de arquétipo, o qual consiste em modelo para 

organizar nossa compreensão de mundo. As tensões organizacionais são 

negligenciadas e formam o chamado inconsciente coletivo. Quando os conflitos não 

são bem resolvidos, ele se revela em casos de estresse, repressão, fraudes e 

sabotagem.  

  Para Enriquez (2002b), os conflitos são negados porque a irracionalidade sem 

limites da tecnocracia e da estrutura estratégica opõem-se aos fenômenos 

imprevistos. Deseja-se convencer o indivíduo de que ele integra a equipe, o que 

conduz a pulsão de morte ao exterior enquanto as energias são mobilizadas a serviço 

do imaginário da organização. Predomina a teatralidade, num mundo de aparências. 
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 Os estudos no campo da Administração são marcados pelo pragmatismo. 

Porém, apesar da importância de obter bons resultados, há algo mais que os homens 

buscam no trabalho, palco de vínculos materiais e psicológicos entre as pessoas e 

entre estas e as empresas. Isso torna revolucionária a descoberta do inconsciente: 

Os sonhos, a imaginação, a vida sexual e afetiva, as decisões, as opiniões, 
as ideias sobre o mundo, as escolhas profissionais e políticas são 
subentendidas por um psiquismo inconsciente, por fantasmas e símbolos, 
onde a latência confere outro significado à vida consciente. Esta não é 
determinada apenas por um livre arbítrio racional, é também guiada por 
forças estranhas, correntes secretas, ambivalentes, escorregadias, 
atemporais e contraditórias, que escapam à percepção do sujeito por 
morarem e por expressarem o próprio inconsciente. O homem não tem 
domínio total de si, nem de suas decisões, nem de seus motivos, nem de 
seus desejos e nem de seus discursos. Insistir no contrário é negar 
deliberadamente a natureza humana do homem (FREITAS, 2002, p. 43). 

 

 Para Pagès et al. (2006), é a organização que dá ritmo à existência do sujeito 

quando a carreira se torna o valor essencial. A organização substitui inclusive os 

valores familiares, preenche a angústia do vazio e o sujeito reconhece em si não ele 

mesmo, mas a organização.  

  No paradoxo “a volta do individualismo tem por fim suprimir o sujeito e a vida 

interior” (ENRIQUEZ, 2009, p. 174) é implícita a ideia de que um narcisismo total é 

estimulado, resultando em muito cuidado com o corpo para que o indivíduo ame a si 

mesmo. É o narcisismo de morte, forma uma imagem idealizada que pode conflitar 

com a imagem real, e visa a sacralizar o corpo, criando novos cultos, ao tempo em 

que afasta o sujeito da própria interioridade. 

  Porém, há limites para o domínio psíquico do sujeito pela organização, pois 

alguns estrategistas perversos formados por ela mesma buscarão o que lhes for mais 

conveniente para si no mercado. Além desses, há aqueles movidos por valores éticos 

que podem iniciar novos modos de pensar e desejar mudanças na realidade. Esses 

dois perfis representam limites à gestão pelo afetivo e pelo inconsciente (ENRIQUEZ, 

2002b), limites esses relativos também à reflexividade do sujeito, referida por Gaulejac 

(2014). Por mais que as empresas e a sociedade moderna imponham seu ritmo e 

formatem as pessoas por meio da cultura, com vistas ao maior lucro, é possível ao 

sujeito pensar com autonomia (ENRIQUEZ, 2014).  
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  Para Pagès et al. (2006), as inter-relações entre a empresa hipermoderna e o 

inconsciente do sujeito são atravessadas por laços materiais, vantagens econômicas 

e satisfações ideológicas. Estas variáveis mobilizam no indivíduo impulsos e sistemas 

de defesa que também influenciam a organização, ou seja, têm caráter de 

mutualidade.  

  Muitas vezes o sujeito confunde-se com o papel desempenhado no trabalho, 

percebendo-se como real e objetivo por meio dos produtos fabricados ou do dinheiro 

recebido. Isso representa uma forma de simplificar o mundo para que se possa 

administrá-lo, na ilusão de que se é poderoso e que se tem o controle dos 

acontecimentos (MORGAN, 2011). 

 Esse caminho pode levar a pessoa à alienação de si mesma, em um processo 

de embotamento da capacidade reflexiva. Segundo Dejours et al. (2009), a angústia 

decorrente pode causar fadiga mental, frustração e sublimação, pela necessidade de 

sujeição à vontade externa para adaptação social. Mas isso  

“não implica uma visão de homem passivo no sentido de ser dominado e 
exposto ao sistema econômico vigente; antes, funciona como uma explicação 
teórica para justificar o medo e o sofrimento que esse mesmo sistema impõe” 
(RESENDE; MENDES, 2004, p. 169). 

 

  O próprio indivíduo vive e alimenta o paradoxo entre as vantagens e as 

desvantagens da vida organizacional, da própria autonomia que o empodera, mas 

também reforça sua dependência. A relação entre o funcionamento psíquico e o 

organizacional é sinérgica, atendendo a um sistema imaginário que produz “alienação 

à segunda potência” (GAULEJAC, 2014, p. 127). Tanta alienação aumenta o risco de 

que o sujeito funcione de modo robotizado, deixe de produzir sentido para o trabalho, 

viva uma crise de valores, uma busca ilusória e contínua, não se sabe do quê. 

 Dejours (1999) defende a consideração de três dimensões irredutíveis do 

funcionamento humano, quais sejam a biocognitiva, referente ao corpo real, a 

subjetiva e a intersubjetiva. Lembra que os limites do corpo não são ultrapassáveis, 

assim como devem ser considerados os valores éticos, as crenças e a inteligência 

mobilizada no trabalho. Por mais automatizados que sejam os processos, o fator 

humano subjaz e pode gerar falhas caso haja reducionismo no seu entendimento. É 
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preciso encontrar um caminho na ciência para integrar essas três dimensões no 

estudo do fator humano no trabalho.  

 

 

2.3  OS SENTIDOS DO TRABALHO  

 

 O trabalho é um dos elementos mais importantes e discutidos do sistema de 

referências das pessoas, dada a mobilização de recursos humanos que dele decorre, 

atrelado que está à evolução da sociedade: 

[...] o trabalho é sem dúvida um dos gêneros principais da vida social em seu 
conjunto, um gênero de situação do qual uma sociedade dificilmente pode 
abstrair-se sem comprometer sua perenidade, e da qual um sujeito 
dificilmente pode afastar-se sem perder o sentimento de utilidade social a ele 
vinculado, sentimento vital de contribuir para essa perenidade em nível social 
(CLOT, 2006, p. 69). 

 

 Betiol (2006) esclarece que nem sempre o trabalho foi tão valorizado como 

hoje. No século I a.c. somente os escravos trabalhavam, enquanto os homens livres 

dedicavam-se à cultura, à política, ao direito, às festas. Os homens livres sem recursos 

financeiros eram sustentados pelas famílias ricas ou pelos programas de governo 

chamados “pão e circo”. Não havia motivação para trabalhar. Na Idade Média essa 

motivação surge, diante da necessidade de sobreviver e expiar os pecados, pois o 

sofrimento é vinculado à salvação no catolicismo.  

 No século XVIII o trabalho elevava o valor do sujeito diante de Deus (WEBER, 

2013), mas é no século XIX que passou a ser o principal valor da sociedade, o sentido 

da vida, vinculado ao bem e à virtude (BETIOL, 2006). Essa autora refere-se à moral 

burguesa, segundo a qual ou a pessoa tem vocação para ter lucro, ou a tem para 

trabalhar. É nesse momento que se estabelece a relação assalariada e, desde então, 

para a maioria das pessoas, a atividade remunerada é obrigatoriamente a forma de 

obter o material e o imaterial necessários à vida. O trabalho torna-se central para a 

sociedade. 
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 Todavia, em Baumann (2001) na contemporaneidade já não importam os 

efeitos que o trabalho produz e os benefícios que pode gerar para as pessoas e a 

sociedade. O trabalho perdeu o título de nobreza que conferia a quem o realizasse. 

Isso não significa, porém, que tenha perdido a centralidade na vida das pessoas. 

 No fim do século XX o trabalho “deixa de ser um direito e passa a ser uma 

concessão” (RESENDE; MENDES, 2004, p. 153). Mas vai assumindo novas 

configurações e variações de sentido. 

 Marco referencial nas pesquisas sobre os sentidos e significados do trabalho 

no campo da Administração, apresentado por Goulart (2009), é o MOW – Meaning of 

the Working Team Research, que na década de 1980 pesquisou em torno de 15.000 

trabalhadores em países da Europa, Ásia e Estados Unidos. O grupo identificou três 

eixos semânticos do tema, quais sejam: a centralidade, relativa à importância atribuída 

ao trabalho; as normas sociais, relativas aos direitos e deveres associados ao 

trabalho; e as metas e resultados do trabalho. 

Das lacunas deixadas por aquela pesquisa do MOW, relacionadas 

principalmente a diferenças culturais das diversas partes do mundo, resultou o 

interesse de muitos outros cientistas no tema, dado seu caráter multifacetado. Steger, 

Dik e Duffy (2012) dizem que há várias medidas para estudo do significado do 

trabalho, as quais consistem em escalas e ferramentas de diagnóstico que objetivam 

identificar características dos trabalhos significativos. Esses autores apontam que o 

trabalho mais significativo é aquele identificado ao bem social ou comunitário maior. 

Destacam que um trabalho significativo aumenta o comprometimento do empregado 

com a organização, bem como a satisfação no trabalho, inclusive reduzindo as faltas. 

Já Fernandes, Gonçalves e Oliveira (2013) adaptaram à realidade brasileira e 

validaram a ESAT – Escala de Significados Atribuídos ao Trabalho, aplicando-a a 

jovens estudantes de ensino médio. De base construtivista, esta escala admite que o 

significado do trabalho é construído no dia a dia, a partir das inter-relações sociais. 

Foram alocadas 35 variáveis a quatro dimensões a serem avaliadas, quais sejam, a 

da realização pessoal no trabalho, a positiva, a negativa e a econômica. 
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Enquanto isso Andrade, Tolfo e Dellagnelo (2012) defendem que há dois tipos 

de trabalho com sentido, ambos relativos à racionalidade, seja a instrumental, que gira 

em torno do eixo econômico e da busca de poder; e a substantiva, que envolve a 

autorrealização, a autenticidade, a autonomia, o julgamento ético, o bem-estar, a 

solidariedade, a liberdade e o coletivo, entre outros. 

Aspectos associados ao trabalho na vida de profissionais do setor privado e do 

público com alto grau de escolaridade foram pesquisados por Kubo, Gouvêa e 

Mantovani (2012), que buscaram identificar as dimensões do trabalho e as relações 

entre elas. Concluíram que, entre as esferas com importância relativa na vida dos 

participantes, o trabalho aparece em segundo lugar (25%), depois da família (54%). 

Outras foram lazer (16%), religião (4%) e comunidade (1%). Embora em relação ao 

trabalho a centralidade seja ainda o aspecto mais importante, em segundo lugar 

aparecem objetivos e resultados, diferentemente dos resultados alcançados pelo 

MOW. As normas sociais relativas a direitos e deveres ficam por último. Para os 

pesquisadores, esse resultado tem ligação com a escolaridade e com questões 

culturais dos brasileiros. A pesquisa resultou em um novo modelo, uma adaptação do 

MOW, e, como outros, utiliza a abordagem quantitativa. 

Pesquisando o sentido do trabalho para jovens executivos de São Paulo, pela 

abordagem qualitativa, Morin et al. (2007) confirmaram a associação entre trabalho e 

dinheiro. Também apresentaram três dimensões do trabalho apontadas nas 

entrevistas, quais sejam a individual, a organizacional e a social. Na dimensão 

individual foram destacados satisfação pessoal, autonomia e sobrevivência, 

aprendizagem e crescimento e identidade. Na dimensão organizacional, a utilidade, a 

visão de conjunto e os relacionamentos. Na dimensão social, a inserção e a 

contribuição para a sociedade, sendo mais tênue a participação desta última. Essa 

autora considera que  

“é bastante provável esperar que profissionais graduados, estudantes de 

especialização em administração, que demonstram desejo de alcançar 
postos mais altos na escala hierárquica das empresas onde trabalham, 
encarem o trabalho positivamente” (MORIN et al., 2007, p. 54). 

Já Serriera e Silva (2003) pesquisaram os sentidos do trabalho na pós-

modernidade para executivos com idade média de 40 anos, empregados em 
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multinacionais de natureza privada. O estudo evidenciou sofrimento frente à pressão 

cotidiana vivenciada no trabalho. Os executivos revelaram necessidade de medidas 

adaptativas tais como caminhadas ou saídas espiritualistas para resistir à pressão, 

que, contudo, se mostram frustradas. Os autores concluem que  

comum a esses gerentes é o não-pensamento ou a não-consciência de 

aspectos da vida afetiva relacionados ao trabalho, o que denominamos de 
alienação. [...] que se estrutura através da cisão de aspectos conflituosos e a 
concomitante negação de partes significativas da realidade, [...] gera neles 
uma certa superficialidade na análise e na compreensão de suas condições 
de trabalho e de vida. Não conseguem, por exemplo, relacionar os aspectos 
macro do capitalismo flexível com suas vivências pessoais no contexto 
profissional (SERRIERA; SILVA, 2003, p. 57).  

No ambiente de atendimento bancário, Resende e Mendes (2004) identificaram 

que a relação sofrimento-prazer é equilibrada pelo esforço de sobrevivência 

empreendido pelos profissionais naquele espaço.  

Há variações nos quesitos de avaliação e atribuição de significado ao trabalho. 

Algumas vezes o trabalho recebe concepção negativa, de punição (BETIOL, 2006). 

Outras vezes recebe concepção positiva, quando a satisfação no trabalho é 

relacionada à vocação do sujeito para a função que exerce, segundo Steger, Dik e 

Duffy (2012). Ou, ainda, aspectos positivos e negativos são identificados, como 

fizeram Ferreira e Seidl (2009), ao pesquisar o mal-estar no ambiente de trabalho 

administrativo bancário. Essas autoras identificaram que o mal-estar no trabalho 

decorre de problemas na organização, nas condições e nas relações sociais no 

ambiente de trabalho.  

 Esses estudos mostram que os sentidos e os significados do trabalho conectam 

aspectos individuais, coletivos, da cultura organizacional e dos macroprocessos 

sociais. Isto sugere a adequação do apoio na TRS para identificar aspectos 

emergentes na dinâmica do dia a dia de grupos específicos, como ora proposto. Para 

Sá e Arruda (2000), no Brasil o mundo do trabalho tem sido privilegiado em estudos 

no campo das representações sociais, por uma tendência dos pesquisadores de 

buscar o “saber prático”, na seara do “fazer social” (p. 28). 
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2.3.1 Vários Tons de Juventude 

 

 Para esta dissertação, importa notar que juventude é um construto sobre o qual 

não existe consenso. Para a Política Nacional da Juventude, é o período 

compreendido entre 15 e 29 anos. Levantamento bibliográfico para o período de 2002 

a 2011 (ZANELLA et al., 2013) evidenciou que, para a maioria dos autores a juventude 

corresponde a uma faixa etária, principalmente sinônimo de adolescência e 

preparação para a vida adulta. Raitz e Petters (2008) também se preocuparam com o 

conceito dessa categoria social, concordando com uma linha que defende a existência 

de uma “cultura juvenil”.  

 É difícil comparar a relação de diferentes gerações com o trabalho de modo 

estático. O senso comum diz que os jovens são mais dinâmicos e empreendedores 

do que os mais velhos. Sennett (2006) sugere que os valores dos jovens 

empreendedores mudam na meia idade, quando têm que pagar hipotecas e 

mensalidades escolares. Nesse momento passam a desejar mais previsibilidade no 

trabalho. Para esse autor, os jovens da década de 1970 e os atuais diferem apenas 

em termos de projetos, pois os primeiros planejavam a longo prazo, enquanto os 

últimos são imediatistas. 

 Características muito positivas são atribuídas aos jovens da geração Y por 

Veloso, Dutra e Nakata (2008). Esses autores os consideram exigentes, criativos, com 

autoestima elevada, curiosos, alegres, flexíveis, colaboradores, multitalentosos, 

envolvidos com as questões sociais e habituados a mudanças. Na visão desses 

autores, esses jovens veem o trabalho como um desafio, diversão e aprendizado. 

Além disso, valorizam a informalidade, a transparência e a liberdade do ambiente. 

Com esse perfil, é de se esperar que essa juventude seja precursora de mudanças, 

mas, ao absorver a cultura organizacional, enquadra-se nos parâmetros sociais pré-

definidos. 

 Expectativas de jovens estudantes em relação ao trabalho foi investigada por 

pesquisadoras intrigadas com afirmações da mídia jornalística quanto a profundas 

diferenças geracionais nesse campo. Concluíram que houve mudanças em relação 

às gerações anteriores, pois os mais jovens desejam prazer, liberdade e envolvimento 

social por meio do trabalho. No entanto, as mudanças não foram tão significativas, 
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coexistindo novos e antigos ideais, uma vez que os jovens também relataram 

expectativa de salário bom, crescimento, estabilidade e reconhecimento, os quais 

correspondem a valores das gerações anteriores (CAVAZOTTE; LEMOS; VIANA, 

2012).  

 A busca pela carreira no serviço público foi pesquisada por Albrecht e 

Krawulsky (2011). Segundo esses autores, os chamados concurseiros são jovens 

adultos em início de carreira profissional. O estudo identificou que a busca pelo 

ingresso no serviço público se deve predominantemente à estabilidade no cargo, à 

remuneração e à possibilidade de fazer carreira.  

 Nesta pesquisa assume-se para fins de delimitação a idade máxima de 35 anos 

para os participantes. O critério para definição desse limite foi o cenário cultural que 

os bancários dessa faixa etária vivenciam, por terem ingressado nos bancos públicos 

depois do ano 2000. Considera-se que esse limite de idade inclui o tempo necessário 

ao encarreiramento e o período mínimo de dois anos para o acúmulo de experiências 

na função, favorecendo a obtenção de informações para a pesquisa.  

 Escapa-se, assim, do conceito naturalizado de juventude como faixa etária pura 

e simples, para aderir ao conceito relativista de juventude, que “começa aos 16, mas 

ninguém sabe quando acabará” (GROPPO, 2004, p. 10). Para esse autor a concepção 

de jovem não é uma questão cronológica, mas baseada em aspectos histórico-sociais, 

uma representação construída pelos grupos e pelos indivíduos.  

 

 

2.3.2 Bancos e bancários: discutindo a relação 

 

 A história dos bancários nos bancos públicos é marcada pela reforma 

administrativa do Estado implementada pelo governo brasileiro a partir da década de 

1990 (BRESSER-PEREIRA, 1998). Até então o emprego em banco público 

representava estabilidade e segurança vitalícia. Havia pouca liberdade de ação, mas 

também não eram cobradas eficiência e eficácia, assemelhando-se ao que Weber 
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(2013) nomeou “jaula de ferro”. Muitas mudanças ocorreram desde então, segundo 

Vidoto (2005), quando, de acordo com as práticas internacionais, a participação 

estatal no sistema financeiro nacional sofreu decréscimo, com incorporação do 

sistema privado de gestão e sua disciplina pelas instituições púbicas.  

 Naquela última década do século XX, concomitantemente a programas de 

ajustes fiscais e privatizações, foi promovida a abertura econômica do país ao 

capitalismo financeiro internacional, que transformaria profundamente essa realidade 

(RESENDE; MENDES, 2004). 

 Grandes instituições estrangeiras investiram no mercado nacional por meio de 

fusões e aquisições, instalando sucursais no país ou adquirindo bancos públicos já 

privatizados. Segundo Freitas (2005), em 2002, entre os 50 maiores bancos 

brasileiros, 17 já eram controlados por estrangeiros. 

 O mercado estava dinâmico, “diminuiu o número de instituições bancárias de 

245, em 1994, para 194, em 1999, enquanto a quantidade de agências caía de 18.199 

para 16.158, no mesmo período” (JINKINGS, 2002, p. 66). Essa autora registra ainda 

que em março de 2000 havia cinco bancos federais e quatro estaduais. Dados atuais 

do BACEN categorizam como públicos cinco bancos comerciais, de atendimento 

varejista. A Caixa Econômica Federal, totalmente pública, e o Banco do Brasil, de 

economia mista com controle do governo, são os bancos federais. Banestes, no 

Espírito Santo, Banrisul, no Rio Grande do Sul, e Banco de Brasília, no Distrito 

Federal, são os bancos estaduais, todos de economia mista.  

 Uma exigência do programa liberal do governo era a redução da presença do 

Estado nas atividades econômicas. Desse modo, seguiram-se vários programas de 

reestruturação dos bancos federais e estaduais, os quais definiram três segmentos 

para atuação dos bancos estatais, quais sejam comercial, de fomento e de prestação 

de serviços. No comercial o banco deveria apresentar rentabilidade como se privado 

fosse. No fomento, deveria manter o equilíbrio para preservar o patrimônio, e, na 

prestação de serviços, exerceria uma função fiscal, com ônus para o governo 

(VIDOTO, 2005). 

 Muito foi investido em automação dos serviços repetitivos, especialmente no 

banco comercial, em meio a forte concorrência. Seguiu-se a formação de uma 

categoria chamada bancário-vendedor, responsável pela venda dos novos produtos 
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ofertados pelos bancos, tais como cartões de crédito, seguros e títulos de 

capitalização (JINKINGS, 2002). Pouca diferença restou entre trabalhadores de 

bancos públicos e de bancos privados, as mais notórias a admissão por concurso e o 

impedimento à demissão sem processo administrativo.  

 O enfraquecimento dos bancários é concomitante ao fortalecimento dos 

bancos. Das reestruturações gerencialistas resultou um ambiente profissional de 

tensões, descrito por Bruno (2011) como fonte de angústia, medo e sofrimento, 

causado principalmente pelas inalcançáveis metas de produtividade. Esse cenário 

turbulento faz com que seja uma das categorias que mais adoece no Brasil, tanto 

física quanto mentalmente.  

 As perspectivas são de aumento da vulnerabilidade dos bancários frente à 
substituição de trabalho humano por tecnologia: 

o setor bancário [...] tem buscado aproximação com as chamadas fintechs, 
empresas de pequeno porte, ágeis e criadoras de novos produtos e soluções 
no mercado financeiro. Em 2016, consolidou-se o uso dos canais eletrônicos, 
que já concentram a maior parte das transações bancárias, com a 
simplificação de processos e maiores ganhos de escala e produtividade 
(FEBRABAN, 2017, p. 8). 

 

 Dados noticiam o forte crescimento dos canais remotos suportados por internet 

ou telefonia como o mobile banking, como se vê a seguir: 

 

Figura 6: Gráfico comparativo de atendimentos agências x mobile banking 

 

Fonte: adaptado de FEBRABAN, 2017, p. 50. 

Nota-se que o número total de transações com mobile banking dobrou a cada 

ano. Isoladamente, as transações com movimentação financeira cresceram 140% 
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(FEBRABAN, 2017, p. 50). A expectativa da FEBRABAN (2016) é de que a penetração 

de smartphones no Brasil passe de 40% em 2014 para 65% da população até 2020, 

com representativo impacto nas movimentações financeiras, cuja execução foi 

transferida dos bancários para os clientes. Os efeitos disso a longo prazo ainda não 

são conhecidos. O que se tem é a redução do saldo de empregos nas instituições 

financeiras medida pelo CAGED: 

Figura 7: Gráfico da evolução de saldo do emprego em instituições financeiras 
de janeiro a dezembro de 2010 a 2016 e janeiro a novembro de 2017 

 
Fonte: MTE/CAGED, elaborado pela pesquisadora. 
 

 O jovem gerente fica exposto à ambiguidade do cargo em termos de promessa 

e ameaça. Assim como os demais trabalhadores, o jovem gerente tem “medo de se 

tornar supérfluo ou de ficar para trás com a questão do talento na sociedade da 

capacitação” (SENNETT, 2006, p. 20) e sabe que pode alcançar sucesso tanto quanto 

ser dispensado a qualquer momento.  

 Segundo Novelli (2011), os bancos públicos estiveram inseridos no cenário da 

crise financeira que o país vivia ao fim do governo Lula. Havia os críticos da realização 

de concursos públicos, manifestando-se contra os gastos com salários e carreiras no 

âmbito do Estado, a fim de reduzir os gastos do governo, visto como o melhor patrão 

por oferecer bons salários e estabilidade. Por outro lado, havia os defensores das 

contratações, lutando pela substituição dos empregados terceirizados na 

administração pública. Importa que em 2008 os salários no setor público eram, em 
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geral, 56% maiores do que no setor privado, mas considerando apenas funcionários 

com nível de instrução superior, essa diferença cai para 7%.  

 O ambiente de trabalho no setor bancário foi abordado por Paiva e Borges 

(2009), concluindo que as condições físicas e sociais desse meio relacionam-se à 

saúde mental dos empregados. Constataram que a organização e as condições de 

trabalho são positivamente avaliadas, a não ser pelas dificuldades com as inter-

relações, gerando uma endemia de tendências depressivas no setor. Como ocorre a 

neutralização dos aspectos negativos pelos positivos, pode causar a impressão de 

que a saúde mental ali é satisfatória. Nesse caso, os empregados se alienam da busca 

de seus direitos socioeconômicos, gostam das tarefas que realizam e “dedicam-se 

desenfreadamente às atividades de trabalho” (PAIVA; BORGES, 2009, p. 65). 

 O status do bancário provavelmente se deve à percepção de que ele era o 

guardador dos recursos financeiros alheios (JINKINGS, 2002). Ainda hoje, ao 

ingressar na carreira de bancário o indivíduo fica satisfeito, pois considera que tem 

um emprego acima da média em termos de salário e status e tem estimulada a 

expectativa de progredir. Sem demora descobre que se transformou em um vendedor 

de produtos oferecidos pelo banco, com renda variável e cuja progressão é vinculada 

ao desempenho individual, acompanhado diariamente. Além de fazer com que o 

sujeito pense que a progressão funcional depende exclusivamente dele, tal modo de 

gestão gera um clima de competição que resulta em relações interpessoais 

fragilizadas (BRUNO, 2011). 

 Pesquisa com foco nas trajetórias profissionais de gerentes de bancos públicos 

e privados concluiu que “a lógica do sistema financeiro é a da pressão: pressão por 

resultados, por aperfeiçoamentos teóricos, por constante atualização, pela 

manutenção do emprego e status social e por dedicação à empresa” (MÁXIMO et al., 

2011, p. 70). 

 O adoecimento gera uma série de problemas. O bancário é submetido a 

assédio moral, sofre discriminação e isolamento, perde o orgulho que inicialmente 

tinha da profissão, chegando, com frequência, a um padrão de desistência, inclusive 

da própria vida, afirma Bruno (2011).  
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Santos, Siqueira e Mendes (2011) realizaram estudo de caso único sobre 

ideação suicida de empregada de banco público destituída da função. Relatam a 

identificação da empregada com o imaginário organizacional, tão intensa a ponto de 

ela não ter outro referencial na vida, revelando a dominação psíquica da organização 

pelo sujeito, por meio da cultura. 

 A depressão no ambiente de trabalho de comerciários e bancários foi 

pesquisada por Cenci (2004), para quem nesse meio há expectativa de que as 

pessoas estejam sempre de bem com a vida, enfrentando desafios e dificuldades de 

bom humor e sem entristecer. Por isso essa autora diz que há uma preocupação 

excessiva com a imagem, porque não há lugar para perdedores nesse espaço 

extremamente competitivo, ficando prejudicado o cuidado com a interioridade. Assim, 

prevalece o individualismo e, mesmo que o sofrimento psíquico não apareça, ele 

existe. 

 Seligmann-Silva (2004) confirma que o mal-estar no trabalho é escondido e 

mascarado, porque não é permitido expressar tristeza ou raiva, pois emoções e 

sentimentos são vistos de forma negativa. Apenas o entusiasmo é visto como positivo. 

Em vista disso, há apelo ao uso de remédios, álcool e drogas para resistir à pressão 

psíquica e parecer bem.  

 Casos de suicídio de trabalhadores foram pesquisados por Dejours e Gernet 

(2011), os quais apontam uma vulnerabilidade individual frente ao trabalho, e debatem 

a importância, para a subjetividade, da confiança nas interações profissionais frente à 

centralidade do trabalho. Para esses autores, a confiança está prejudicada pelo 

sistema de competição e premiação daqueles considerados melhores em resultados, 

podendo levar a condutas desleais, nas quais a confiança e a ajuda mútua 

desaparecem. Bom seria viver em cooperação, reforçando a capacidade de viver 

junto, porém, o coletivo não é estimulado nas organizações. Ao contrário, “o culto ao 

esforço individual, à valorização da formação permanente e à ascensão social 

ganharam força, enfraquecendo os coletivos de trabalho e sindicatos” (SZNELWAR; 

PEREIRA, 2011, p. 47). Cada um deseja mostrar-se produtivo, fazendo esforços 

extraordinários que muitas vezes custam a saúde e representam o fim da carreira no 

curto e no médio prazo, devido ao adoecimento. Ser viável para os cargos hierárquicos 

superiores é mais importante do que a atividade fazer sentido, ser interessante e ter 

um bom ambiente de trabalho.   
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III METODOLOGIA 

 

 

3.1 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 A abordagem qualitativa mostra-se mais adequada para estudo com objetivo 

de captar os sentidos e interpretar o significado de fenômenos como são trazidos pelas 

pessoas. É uma abordagem de múltiplas perspectivas, nas quais se interconectam 

termos, conceitos e premissas, cujos métodos visam aos estudos da cultura e da 

interpretação (DENZIN; LINCOLN, 2005). Esta pesquisa dedicou-se a identificar quais 

são e descrever como são criados os sentidos do trabalho para os jovens gerentes de 

bancos públicos. 

 A diversidade teórico-metodológica das pesquisas qualitativas nos conduz a 

uma busca árdua da melhor proposta para pesquisas que envolvem subjetividades 

em pleno ambiente organizacional. Entendeu-se que a TRS atende aos objetivos de 

investigações sobre a formação e funcionamento dos sistemas de referência utilizados 

para interpretar as experiências cotidianas de um grupo de jovens no trabalho. Aqui 

se aplica a metodologia da TRS para agregar novas perspectivas no âmbito das 

teorias críticas organizacionais, no que diz respeito aos sentidos construídos para o 

trabalho no dia a dia pelos jovens dedicados ao exercício do cargo de gerente em 

agências dos bancos públicos.  

 Assim, este estudo apresenta as principais características da abordagem 

qualitativa apontadas por Yin (2016). Abarca condições da vida real dos participantes, 

representa as opiniões e perspectivas deles, no contexto específico em que acumulam 

experiências. Busca a compreensão do comportamento social humano a partir de 

evidências obtidas por meio de técnicas como observação direta, complementação de 

sentenças, projeção imagética e entrevista semiestruturada de 17 participantes. São 

todos jovens gerentes que trabalham em diferentes agências de quatro bancos 

públicos de varejo, em três capitais. 
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 O estudo tem consonância também com características dos estudos 

qualitativos apresentadas por Creswell (2010), tais como: 

• as informações são coletadas por meio da interação face a face entre os 

pesquisados e o pesquisador, que elabora as entrevistas e outras técnicas 

aplicadas;  

• a escolha dos casos para análise e dos acontecimentos sociais, históricos e 

políticos que envolvem o objeto é intencional e a partir da lente de determinadas 

teorias escolhidas pelo pesquisador; 

• é interpretativa, o que significa que pode ter tantos entendimentos quantos forem 

os intérpretes, por exemplo, os pesquisadores, os participantes, os leitores, 

corroborando a afirmação de que “a pesquisa qualitativa torna-se um processo 

contínuo de construção de versões da realidade” (FLICK, 2002, p. 25); 

• aplica-se a análise indutiva, organizando as informações em unidades, 

inicialmente, e em conjunto, posteriormente. A análise indutiva das informações 

assim obtidas não leva em consideração princípios pré-estabelecidos, 

protegendo-se do apriorismo do método dedutivo. Ao contrário, reforça Gil (2014, 

p. 10 e 11) “coloca a generalização como um produto posterior do trabalho de 

coleta de dados particulares [...] chegando-se a conclusões que são apenas 

prováveis”. 

 

 Conforme acima referenciado, a lógica da pesquisa qualitativa é indutiva, ainda 

que inevitavelmente enquadrada nos conceitos e ideias pré-existentes (FLICK; 

GIBBS, 2009; MARCONI; LAKATOS, 2010). Essas ideias pré-existentes referem-se, 

neste caso, à TRS. A teoria adotada pelo pesquisador é importante, segundo Marconi 

e Lakatos (2010), porque serve como orientação, delimitando parâmetros e amplitude 

da pesquisa, fornecendo conceitos e vocabulário específico, além de indicar lacunas 

que possibilitam o avanço científico das pesquisas. 

 O esforço ora empreendido é no sentido de evitar concepções a priori, 

estudando os sujeitos tanto individualmente quanto em eventuais compartilhamentos 

de sentidos entre eles, organizando-se os achados em temas mais abrangentes, como 

possibilitado pelo método indutivo. Disso resulta a visão das representações sociais 

do grupo pesquisado.  
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 A metodologia da TRS inclui o uso de técnicas projetivas e entrevista 

qualitativa, a qual tende a ser “mais construtivista do que positivista” (GUBRIUM; 

HOLSTEIN, 2001, p. 83). São técnicas geradoras de material espontâneo para 

interpretação, capaz de informar o conteúdo e a forma dos sentidos produzidos no 

cotidiano. 

 

 

3.2 TIPO DE PESQUISA 

 

 A pesquisa é descritiva, pois “são incluídas nesse grupo as pesquisas que têm 

por objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma população” (GIL, 2014, 

p. 28). Também se enquadra nessa categoria porque  

“tem o propósito de analisar, com a maior precisão possível, fatos ou 
fenômenos em sua natureza e características, procurando observar, registrar 
e analisar suas relações, conexões e interferências” (MICHEL, 2015, p. 54). 

 

 Além de descritivo, este estudo é interpretativo, conforme proposto por Yin 

(2016). A interpretação é o diferencial comumente adotado quando as informações 

resultantes são sobre a pessoa, crenças, valores e cognições, os quais remetem à 

subjetividade, como neste estudo, aplicado ao espaço do trabalho.  

 Por meio do método interpretativo busca-se aproximação com uma visão 

integral do jovem contemporâneo que gerencia agências de bancos púbicos, incluindo 

aspectos operacionais, psicológicos e sociais do contexto, em forma e conteúdo. É 

natural que nesse processo haja seletividade dos eventos dignos de tratamento pelo 

pesquisador (YIN, 2016). O pesquisador, entretanto, “mantém um foco na 

aprendizagem do significado que os participantes dão ao problema ou questão e não 

ao significado que os pesquisadores trazem para a pesquisa ou que os autores 

expressam na literatura” (CRESWELL, 2010, p. 209). 

 O universo simbólico é o universo real, elaborado pelo sujeito. Por meio de 

símbolos o homem apreende o mundo, elabora abstrações e se adapta à realidade 
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(AUGRAS, 1998). Para essa autora qualquer elaboração é simbólica, do que conclui 

que “toda compreensão, é, logo, interpretação” (p. 21). As técnicas projetivas 

aplicadas possibilitam interpretar esses símbolos e abstrações. Interpreta-se com 

vistas à compreensão dos participantes, bem como de seus mecanismos de 

ajustamento (ou desajustamento) ao trabalho. 

 A partir de várias operações sobre o conteúdo literal dos depoimentos 

individuais, a interpretação preserva a subjetividade, correspondente ao social 

interiorizado, ao qual reúne elementos racionais e emocionais, no esforço de traduzir 

o universo simbólico. 

 

 

3.3 SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

 A seleção dos sujeitos foi intencional, a partir de dois critérios. O primeiro foi o 

de idade – 35 anos, com vistas a contemplar aqueles que ingressaram no banco após 

o ano 2000, quando a reforma administrativa do Estado já estava em consolidação. O 

segundo, o tempo mínimo de gerência de 2 anos, habilitando-o a discorrer sobre 

experiências acumuladas no exercício do cargo.  

 A partir dessa definição dos critérios de seleção dos sujeitos, o grupo de 

entrevistados foi composto por acessibilidade. Assim, atendeu-se ao propósito de 

entrevistar jovens lotados nas agências bancárias de quatro bancos públicos de 

atendimento comercial varejista do país, dois federais e dois estaduais, localizados 

em três capitais, alcançando a maior abrangência possível. Conforme registrado no 

Quadro 1, manteve-se excepcionalmente um participante do banco B com um ano de 

função gerencial, mediante entendimento de que não haveria prejuízo aos objetivos 

da pesquisa, uma vez que as responsabilidades assumidas e as condições 

contextuais equiparam-se às dos demais jovens gerentes. 

 Entende-se que diante dos recursos disponíveis, as 17 participações permitem 

construir uma narrativa com base em detalhes e complexidade, como recomendado 
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por Edwards e Holland (2017), e são suficientes para sustentar as conclusões. Importa 

reforçar que se busca analisar em profundidade, não em extensão. 

 

Quadro 1: Dados sociodemográficos dos participantes 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

 

3.4 COLETA DE EVIDÊNCIAS 

 

 As ciências sociais aplicadas, entre as quais a Administração, estudam os 

atores no contexto das experiências cotidianas para explicar o significado das 

vivências. Disso se conclui que o mais adequado é coletar evidências por meio de 

pesquisa de campo, que facilita não a busca de soluções, mas a explicação de 

fenômenos, o entendimento de realidades e a criação de significados sociais 

P Banco Gênero Situação familiar Idade 
Tempo (anos) 

Banco Gerência 

P1 A Masculino Casado, sem filhos 35 10 6 

P2 A Masculino Casado, sem filhos 31 10 6 

P3 A Feminino Casada, 2 filhos 31 11 4 

P4 B Masculino Casado, 1 filho 34 8 1 

P5 B Feminino Divorciada, sem filhos 34 16 12 

P6 B Masculino Solteiro, sem filhos 34 9 7 

P7 B Feminino Solteira, sem filhos 32 7 4 

P8 B Masculino Casado, 2 filhos 35 6 4 

P9 B Feminino Casada, sem filhos 33 8 2 

P10 C Masculino Casado, 1 filho 35 15 12 

P11 C Masculino Casado, sem filhos 34 11 8 

P12 C Masculino Solteiro, sem filhos 35 15 5 

P13 C Masculino Casado, sem filhos 27 4 2,5 

P14 C Masculino Solteiro, 1 filho 29 6 2 

P15 D Feminino Casada, sem filhos 31 9 5 

P16 D Masculino Casado, 2 filhos 35 9 3 

P17 D Feminino Casada, sem filhos 31 9 7 
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(MICHEL, 2015). Esta pesquisa capta as representações de um grupo multiforme, 

cujas circunstâncias e as condições da situação cotidiana são percebidas individual e 

peculiarmente no que se refere à relação com o trabalho. 

A execução da pesquisa de campo propriamente dita começou com visitas a 

agências dos bancos públicos visados, com o objetivo de identificar potenciais 

participantes, apresentar a pesquisadora e o projeto e convidar os jovens gerentes 

para participar. Nessas oportunidades realizou-se a observação direta do ambiente. 

Foram visitadas 29 unidades até a formação do grupo de 17 participantes. Essa fase 

e percepções resultantes estão descritas no Apêndice I. 

Na ocasião foi garantido o anonimato dos participantes. Esclareceu-se também 

que a organização não tinha conhecimento da pesquisa.  

 As demais técnicas foram aplicadas a cada participante em encontro único, 

formando uma unidade interacional. Primeiro foi solicitada a complementação de 

sentenças, seguida da elaboração de desenho, e, por fim, a entrevista propriamente 

dita, oportunizando inclusive comentários sobre o que foi produzido nas demais 

técnicas. 

 Respeitou-se a vontade de cada participante no que diz respeito ao local e 

tempo do encontro. Eventualmente houve breves interrupções realizadas por algum 

colega ou pelo telefone dos participantes, ou ainda por barulho do ambiente nas 

agências ou outros locais, mas entende-se que as condições, se não foram ideais, 

foram suficientes para o alcance dos objetivos. 

 Todas os encontros para aplicação das técnicas foram conduzidos 

presencialmente pela pesquisadora, conforme descrito no Quadro 2. 

 O tempo de gravação indicado no Quadro 2 não é igual para todos devido a 

algumas particularidades. P4 contou sua história à medida que completava as 

sentenças, pelo que a gravação foi iniciada durante essa parte do encontro. P11 e 

P16 preferiram falar a escrever, o que também elevou o tempo de gravação. Para 

esses a complementação de sentenças foi transcrita posteriormente, para tratamento 

e análise dos dados. Os demais, além do tempo de gravação, necessitaram de 30 

minutos, aproximadamente, para complementar as sentenças e desenhar. Entre a 

abordagem inicial “quebra-gelo” e a finalização, incluindo agradecimentos, cada 

encontro durou em torno de uma hora. Não foi controlado o tempo investido na 

observação do ambiente, enquanto se esperava para a abordagem inicial. 
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Quadro 2: Condições de realização da pesquisa de campo 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 

 O relacionamento se estabeleceu pelo primeiro nome, guardando 

informalidade, pois não foi solicitada identificação dos participantes. Nenhum deles 

era do círculo de relacionamentos da entrevistadora, que se apresentou como 

estudante e psicóloga. 

 A concepção de sujeito e de sociedade que o investigador assume no trabalho 

com atividades projetivas e interpretação requer respeito à dignidade da pessoa. Tal 

compromisso ético é manifestado no cuidado com o manejo de informações pessoais 

sobre a complexidade dos dilemas contemporâneos. As evidências coletadas foram 

mantidas sob acesso restrito. 

P Cidade Local/Horário Data 
Tempo de 

gravação (min) 

P1 Vitória 
Sala de reuniões da agência, após o fechamento da 
unidade, a partir das 17h. 

12/09 49’ 

P2 Vitória 
Estação de trabalho do participante, a partir das 
17h30. 

14/09 49’36’’ 

P3 Vitória 
Café próximo ao banco, a partir das 16h. A 
participante voltou ao trabalho depois da entrevista. 

19/09 47’ 

P4 Vitória 
Café no bairro de residência do participante, às 
19h15, após expediente. 

21/09 70’45’’ 

P5 
Rio de 
Janeiro 

Praça de alimentação do shopping center, 14h, 
participante em período de licença médica. 

26/09 40’34’’ 

P6 
Rio de 
Janeiro 

Estação de trabalho do participante, 9h, antes da 
abertura da agência. 

27/09 42’53 

P7 
Rio de 
Janeiro 

Sala da Associação dos empregados do banco, a 
partir das 18h. 

28/09 18’36’’ 

P8 
Rio de 
Janeiro 

Restaurante próximo à agência, horário de almoço do 
participante, 12h30. 

02/10 28’16’’ 

P9 
Rio de 
Janeiro 

Restaurante próximo à agência, em horário de almoço 
da participante, 13h. 

03/10 21’57’’ 

P10 
Rio de 
Janeiro 

Café próximo à agência a partir das 18h30. 03/10 46’47’’ 

P11 
Rio de 
Janeiro 

Na sala de atendimento de clientes de alta renda, a 
partir das 18h. 

04/10 100’59’’ 

P12 
Rio de 
Janeiro 

Sala de reunião da agência, 13h30, horário de almoço 
estendido em “compensação” a horas a mais 
normalmente realizadas. 

05/10 26’54’’ 

P13 
Rio de 
Janeiro 

Sala de recepção do banco, 14h, horário de almoço 
do participante. 

10/10 33’10’’ 

P14 
Rio de 
Janeiro 

Estação de trabalho do participante, 14h, durante o 
horário de almoço. 

11/10 34’57’’ 

P15 
Porto 
Alegre 

Na estação de trabalho da participante, 11h. 29/11 39’38’’ 

P16 
Porto 
Alegre 

Na estação de trabalho do participante, 10h. Não quis 
escrever, pediu para gravar direto. 

04/12 53’27’’ 

P17 
Porto 
Alegre 

Sala de retaguarda da agência, 13h, durante o horário 
de trabalho da participante, com autorização do 
gerente geral. 

05/12 19’02’’ 
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3.4.1 Técnicas Projetivas 

 

 Os testes projetivos foram aplicados pela pesquisadora, com base em Silva 

(1981). Para essa autora, testes dessa natureza permitem o aprofundamento de um 

diálogo entre o entrevistador e o participante, permitindo a leitura das representações 

que os humanos fazem de si, das experiências vividas e do mundo. Tendem a ser 

reveladores porque a “pergunta” é indireta, assim como a resposta e por isso 

constituem ferramenta de uso frequente nas situações caracterizadas “sobretudo pela 

intenção de desvendar aquilo que a pessoa [...] não quer ou não tem condições de 

revelar sobre si mesma” (SILVA, 1981, p. 11).  

Além disso, afirma, esses testes têm uma característica importante, que é a 

liberdade do respondente em relação ao tema, embora a autonomia do sujeito esteja 

limitada pela necessidade de produzir alguma coisa a pedido. Para três deles foram 

mostradas antecipadamente as questões para complementações, na abordagem 

inicial, por solicitação dos participantes. Assegurou-se assim que o foco da pesquisa 

era o jovem gerente e não as operações do banco. Avaliou-se que a retirada do 

elemento surpresa não prejudicou o resultado. Não foi antecipado que haveria 

solicitação de um desenho. 

Os trabalhos iniciaram com a complementação de sentenças, seguindo-se a 

projeção imagética. Cada indivíduo foi convidado a dizer ou fazer o que quisesse, a 

partir de material apresentado e do tipo de atividades propostas, sabendo que não há 

boas nem más respostas. A melhor resposta é a primeira ideia que ocorre 

espontaneamente ao participante. Segundo Spink (1993), as técnicas mais utilizadas, 

especialmente quando se trata de pequeno número de participantes, são a entrevista, 

o desenho e a associação livre de palavras-estímulo, às quais se refere como “uso de 

material espontâneo” (p. 99).  

Contabilizada a negativa de produção de desenho de P11, foram obtidas 16 

projeções gráficas das representações e sentidos do trabalho para os entrevistados, 

explicados no momento da entrevista, pois a primazia do significado é do entrevistado, 

não do entrevistador. Depois é que se realizou a interpretação dos aspectos 

expressivos e projetivos, privilegiando-se os primeiros, porém, seguindo o esquema 
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de Van Kolck (1981), para quem no desenho estão representados o indivíduo e o 

ambiente.  

 

 

3.4.1.1 Complementação de sentenças  

 

 A técnica projetiva que consiste em solicitar que o pesquisado complete 

livremente frases iniciadas pelo pesquisador é muito usada por psicólogos. A 

complementação de sentenças facilita a explicitação de pensamentos e sentimentos 

talvez ainda inconscientes. 

 Foi solicitado aos participantes que completassem livremente as sentenças 

registradas no Apêndice II, relativamente às atividades profissionais. O tempo 

despendido na atividade foi livre. 

 Os complementos às sentenças foram tabulados em uma planilha Excel e 

depois juntados às questões no Apêndice II. Em células consecutivas de uma linha 

identificaram-se os participantes. Nas células consecutivas de uma coluna, os 

complementos às sentenças. O cruzamento dos dados assim distribuídos nessa 

tabulação permitiu duas visões de conjunto, uma de todas as respostas de cada 

participante, e outra de todas as respostas por sentença.  

3.4.1.2 Construção de desenhos 

 

 A construção de desenhos também é uma técnica projetiva que visa “estimular 

a manifestação de dimensões emocionais, psicológicas e políticas, pouco 

privilegiadas por técnicas de cunho racional” (VERGARA, 2004, p. 173). O sujeito 

sente-se livre de modo a não selecionar o material psíquico que lhe vem à mente. A 
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projeção imagética permite compreender melhor pensamentos, sentimentos e 

percepções muitas vezes não elaborados e não expressos na comunicação verbal.  

 Em vista disso, após a complementação de sentenças, considerou-se que o 

participante já estaria com o pensamento concentrado na própria realidade 

profissional e esse era o melhor momento para aplicar o princípio segundo o qual “o 

indivíduo, por meio de um estímulo, projeta seus aspectos subjetivos que, por alguma 

razão, não faria espontaneamente” (PITROWSKY; COSTA; SALLES, 2014, p. 109).  

 Solicitou-se aos entrevistados que desenhassem em papel A4, com uso de 

lápis de 12 cores, sob o estímulo “O que o trabalho como gerente de banco público 

representa para mim”, com total liberdade de escolha e definição de tempo. Um dos 

participantes negou-se a desenhar, alegando que não sabia como fazê-lo. 

 Não é à toa que o teste projetivo é chamado por Silva (1981) de discurso 

projetivo, pois é uma forma de falar sobre a personalidade de alguém. Conta com o 

envolvimento interativo de três elementos, o examinador, o sujeito e o teste: 

Figura 8: Momento da aplicação de testes projetivos 

 

Fonte: Silva, 1981, p. 28. 

 O examinador inicia o processo instruindo o sujeito. Informado do que é 

esperado dele, o sujeito responde, momento em que o examinador passa a 

espectador. Para o sujeito o teste é um estímulo, enquanto que para o examinador, é 

um objeto simbólico. É uma interação, um tipo de jogo projetivo no qual as regras são 

conhecidas apenas pelo examinador. A este cabe aceitar qualquer resposta. O 

discurso projetivo, objeto de interpretação, é criado numa relação intencional de 

representações das realidades interna e externa do sujeito. A interpretação “lida com 

as representações internas dos sujeitos, através de suas representações de objetos. 

Teste (3)

Examinador (1)Sujeito (2)
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O psicólogo obtém as respostas apenas para desenterrar representações internas” 

(SILVA, 1981, p. 32). 

 A liberdade oferecida nesse tipo de atividade favorece a projeção de 

subjetividades complexas, muitas vezes inconscientes. A intenção é aumentar a 

validade e a confiabilidade da pesquisa, revelando o imaginário dos entrevistados por 

meio dessa atividade lúdica. Pode ser aplicada “para designar as fantasias 

compartilhadas por uma equipe de administradores ou por um conjunto de 

empregados de uma organização” (PITROWSKY et al., 2014, p. 103), mas, desta vez, 

a técnica foi aplicada a empregados de organizações diversas.  

 Durante a entrevista houve oportunidade de dialogar sobre o desenho, “a fim 

de compreender, ao vivo, a dinâmica psíquica pessoal que levou o indivíduo a fornecer 

as respostas tais como acabou de apresentar” (ANZIEU, 1978, p. 24), uma vez que 

as revelações são indiretas. Os desenhos e correspondentes descrições e 

interpretações são apresentados no Capítulo IV. 

 Os desenhos foram analisados levando-se em consideração a responsividade, 

a atitude adaptativa e de aceitação da proposta. Observou-se também a posição do 

papel, o tamanho do desenho, das letras, a posição na folha e até as cores escolhidas, 

interpretando-se de acordo com a natureza dessas atividades de coleta de evidências, 

conforme recomendado por Anzieu (1978) e Silva (1981). 

 É inegável que, em pesquisas qualitativas, a interpretação é iniciada já na 

coleta das informações (FLICK; BANKS, 2009). O examinador observa o 

comportamento, as expressões faciais, eventuais comentários ou quaisquer 

acontecimentos, e pode, inclusive, apresentar novos questionamentos aos 

participantes. Depois, sozinho, o examinador se detém sobre o grafismo – proporções, 

traçados, posição da figura, figura e fundo, moldura e outros – no caso do desenho. 

O tempo todo, porém, o pesquisador procura identificar a intencionalidade subjacente 

e a representação explicitada e/ou latente das imagens, textos e falas, sem perder de 

vista o contexto (SILVA,1981). 
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3.4.2 Entrevista 

 

 A entrevista é uma das técnicas mais utilizadas em pesquisas científicas das 

ciências sociais, uma forma de interação, especificamente um “diálogo assimétrico em 

que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de 

informação” (GIL, 2014, p. 109), ou, como preferem Gubrium e Holstein (2001), 

simplesmente atos de fala e escuta. 

 Parte crítica da pesquisa qualitativa, segundo Edwards e Holland (2017), a 

entrevista dá voz ao entrevistado e permite acessar conhecimento sobre ele a partir 

dele mesmo.  

 Forma e conteúdo do discurso são indissociáveis (WINDISCH, 2001). O que se 

encontra para estudo são organizações cognitivas que requerem ir além da simples 

análise de conteúdo, pois mesclam cognição e afetividade (GRISE, 2001), valores, 

crenças e ideologias subjacentes aos discursos. 

 Na fala cotidiana é preciso levar em consideração quem fala, sexo, idade, 

profissão, escolaridade, ambiente, pois há diferentes percepções da realidade social, 

diversas estruturas e configurações sociocognitivas. Isso reforça a importância da 

análise dos discursos para o estudo das representações sociais, uma vez que as 

representações sociais são “sistemas de interpretação que regem nossa relação com 

o mundo e com os outros” (JODELET, 2001, p. 22), onde “o mundo dos objetos 

constitui apenas pano de fundo para as pessoas e suas interações sociais” 

(MOSCOVICI, 2001, p. 44).  

 Para Aragaki et al. (2014), na entrevista os discursos são elaborados no 

contexto local e histórico-social, de tal modo que os sentidos podem até ser 

antagônicos. Realiza-se ali uma coprodução de sentidos. As informações não são 

simplesmente colhidas, mas coproduzidas em relação dialógica que depende do 

comportamento de ambos os envolvidos, o entrevistado e o entrevistador.  
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 A qualidade da entrevista depende de muitos aspectos, inicialmente aqueles 

relativos a espaço e tempo. O espaço apropriado oferece conforto físico, sem barulhos 

e interferências externas. O tempo de duração também deve ser preestabelecido com 

cuidado, nem muito longo, para não ficar cansativa, nem tão curto a ponto de apressar 

o diálogo, mas que permita a abordagem dos assuntos desejados (BLEGER, 1993).  

 Bleger (1993) refere-se à disponibilidade integral do entrevistador para a 

atividade, a fim de manter a atenção concentrada, evitar interrupções e dispersões e 

demonstrar real interesse no entrevistado. É por meio da escuta atenta e isenta que o 

pesquisador se habilita a apreender os sentidos do que é estudado. Porém, o 

entrevistador necessita estar lúcido também quanto a si mesmo. Deve atentar ao 

controle da própria ansiedade, à evitação de julgamentos mediante temas 

controversos, à manutenção do equilíbrio mediante reações que o entrevistado 

eventualmente possa provocar. Essa atitude mantém aberto o canal de comunicação 

com o entrevistado. 

 Foi utilizado o modelo de entrevista semiestruturada. Bem planejada e 

executada, a entrevista organiza a conversação, melhorando seu aproveitamento, 

constituindo-se no “instrumento por excelência da investigação social” (MARCONI; 

LAKATOS, 2010, p. 179).  Entre as vantagens da entrevista essas autoras citam a 

flexibilidade, a possibilidade de abordar novamente um assunto mal compreendido ou 

solicitar mais informações. 

 Assim, a entrevista abordou dados relativos à história pessoal dos 

participantes, com o objetivo de conhecer o caminho percorrido até a condição 

pesquisada, a descrição da rotina e perspectivas, não contemplados explicitamente 

nas demais técnicas. Assegurou-se a abordagem temática centrada nos tópicos que 

se desejava conhecer, porém com uma estrutura fluida, permitindo a emergência de 

conflitos e contradições, segundo as orientações de Edwards e Holland (2017). A 

conversa foi guiada pelos seguintes tópicos: 

➢ histórico pessoal e profissional; 

➢ decisão de ser bancário/empregado de banco público;  

➢ processo de tornar-se gerente;  
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➢ a rotina no trabalho;  

➢ relações de poder; 

➢ grau de crítica ou de concordância com a situação vigente e mecanismos de 

adaptação ao ambiente; 

➢ perspectivas. 

 

 Foram levantadas expressões e/ou comportamentos reveladores do processo 

de criação das representações de cada participante. Foram anotadas também 

percepções de mensagens subliminares e estado de humor dos participantes, 

registrando-se os resultados no subitem 4.3. 

 Realizou-se análise dos discursos individuais, com o objetivo de apreender 

pensamentos, sentimentos e emoções a partir de tudo que é comunicado sobre os 

sentidos do trabalho pelos jovens gerentes de bancos públicos, preservando-se a 

natureza comunicativa da representação. A análise textual identificou expressões 

consensualmente validadas, indo ao encontro da Teoria das Representações Sociais 

à medida em que estas representam entidades discursivas compartilhadas por 

determinado grupo, cujos componentes as adotam como suas (JODELET, 2001). 

 Há expressões que sintetizam o sentido da fala, levando à identificação do que 

é a essência do pensamento manifestado no discurso, podendo haver ideias 

diferentes sobre o mesmo tema. Representam basicamente o que o entrevistado 

disse, ao modo das expressões-chaves conceituadas por Lefèvre e Lefèvre (2005), 

trechos contínuos ou descontínuos dos discursos que revelam a essência do 

conteúdo. Separam do que é secundário o que é mais importante, contém as ideias 

centrais, mais abstratas do que os significados lexicais. 

 Recuperou-se o teor do discurso, pela transcrição das entrevistas, seguindo-se 

a oitiva e/ou releitura tantas vezes quanto necessário para a percepção do todo, 

procedendo-se às análises e à interpretação, com vistas à descrição das 

representações sociais e do seu processo de elaboração. 
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Durante as entrevistas também se esclareceram dúvidas relativas às sentenças 

complementadas e se obtiveram explicações relativas aos desenhos. As entrevistas 

foram gravadas e depois transcritas, resultando em 93 laudas para posterior análise.  

 

 

3.5 CONDIÇÕES DE INTERPRETAÇÃO  

 

 A interpretação das frases complementadas e das entrevistas exigiu análise de 

escolhas temáticas, articulações e outros aspectos implícitos, reveladores de sentido 

pela emersão de pensamentos e sentimentos. 

 Foi-se, aos poucos, recompondo em conjunto os dados obtidos em todas as 

técnicas, elaborando associações que promovessem a revelação das representações 

sociais, avançando com a interpretação.  

 A aplicação de técnicas diversas possibilitou notar quando eram revelados 

padrões semelhantes, impactando na segurança quanto aos resultados obtidos de 

diferentes perspectivas.  

Spink (1993) destaca que no estudo de representações sociais a triangulação 

de técnicas não objetiva validar a pesquisa e alcançar a verdade objetiva, mas 

privilegia o rigor científico ao oportunizar o aprofundamento da análise. Por isso, se 

analisa em conjunto o material obtido com as técnicas aplicadas, pois considera-se o 

contexto, a situacionalidade, sabendo que “quando uma situação muda, mudam 

também os sentidos a ela atribuídos” (CORDEIRO et al., 2014, p. 46). 

Inquiriu-se individualmente jovens gerentes de quatro conjuntos sociais, quais 

sejam, os bancos, em três cidades distantes entre si. Assim, a análise e interpretação 

conjunta das evidências coletadas deu acesso a percepções da realidade que são de 

caráter subjetivo, relativos ao fenômeno “significados e sentidos de ser gerente de 
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banco público”. Desse modo, foi possível identificar as representações sociais e 

respectivos núcleos centrais, apresentados na Figura 30. 

 

 

3.6 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

 Apesar do esforço em contornar as limitações metodológicas da pesquisa, elas 

não são completamente elimináveis, então as conclusões não devem ser 

generalizadas a outros grupos. 

 Em relação às entrevistas, é impossível afirmar que não há espaço para 

controvérsias. A entrevista está exposta ao risco de a pesquisadora, 

involuntariamente, induzir alguma resposta, ou de o entrevistado confundir-se ou 

omitir informações, ou, ainda, responder pelo que deveria ser em vez de referir o que 

de fato acontece. 

 As técnicas projetivas podem ser influenciadas pela ocorrência de evento 

aleatório que impacte as condições do pesquisado. O caráter subjetivo das 

informações coletadas não está livre de variações nas condições físicas, no humor e 

outras influências de natureza emocional dos participantes.  

 Todos os esforços foram envidados com o intuito de neutralizar essas 

limitações.  
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IV RESULTADOS 

 

 

4.1 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

 O grupo de participantes foi composto de seis mulheres e 11 homens, cujos 

discursos evidenciaram o compartilhamento das percepções, pois não se perceberam 

impactos da diferença de gênero na elaboração das representações sociais. 

Isso não representa o atingimento da equidade de gênero nos bancos. Ao 

contrário, o Relatório de Sustentabilidade da Caixa 2016 (p. 36), revela que há 

diferenças. Na Caixa, embora neste nível de gerência pesquisado a participação das 

mulheres seja de 41,45%, quase igualando-se à dos homens, na alta administração 

isso não ocorre, pois elas ocupam apenas 7,32% dos cargos de dirigentes. 

Em relação ao salário, com base na RAIS de 2016, para o CNAE 2.0, que inclui 

bancos comerciais e múltiplos, nota-se que na cidade do Rio de Janeiro permanece a 

desigualdade entre homens e mulheres no setor bancário. A remuneração média 

delas, correspondente a R$6.166,96, é de 79,5% da remuneração média auferida por 

eles, R$7.757,61 (MTE/RAIS 2016).  

Nos bancos públicos os salários são definidos para os cargos, 

independentemente dos gêneros. Para os participantes desta pesquisa a função 

gerencial é paga como complemento, o que nos bancos B e C pode representar até 

quatro vezes o salário base. O salário mais alto que foi mencionado na entrevista é 

de 19 mil reais, e o mais baixo, 6 mil reais. Isso dimensiona o medo da destituição em 

termos financeiros, pois alimenta preocupação quanto a compromissos assumidos e 

à manutenção da qualidade de vida, podendo afetar até a saúde dos gerentes. Nos 

bancos estaduais a gratificação é igual ao salário base. Um participante mencionou 

rendimento mensal em torno de 8 mil reais, acrescido de outros “penduricalhos”, 

podendo chegar a 11 mil reais. 

Nos bancos federais os salários são maiores, mas o risco de destituição é alto, 

o contrário do que ocorre nos bancos estaduais. Semelhança entre todos é que o 
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salário não considera diferenças regionais, é definido pelas responsabilidades e nível 

de autoridade. Isso produz diferentes percepções da realidade, mas ainda assim, os 

jovens gerentes avaliam bem a própria renda em todas as cidades em que a pesquisa 

foi realizada. A percepção dos salários pagos no mercado privado ancora a 

representação objetivada como “salário bom”. 

O gráfico abaixo relaciona os tempos de banco e de função gerencial. Reforça 

os discursos, evidenciando que para a maioria dos participantes a progressão 

funcional foi muito rápida, confirmando a ideia de carreira “meteórica” trazida por P11. 

Mesmo aqueles que levaram seis anos ou mais no caminho até a gerência, como P3, 

P4, P12, P15 e P17, já exerciam outras funções de confiança nesse período, de 

natureza técnica ou de assessoramento. 

 

Figura 9: Gráfico de tempo de banco e de gerência 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 

Todos os participantes foram admitidos por meio de concurso público de nível 

médio. Todavia, eles têm formação superior completa, mais concentrada em Direito – 

seis participantes e Administração – cinco participantes.  

Os graduados há mais tempo já buscaram especializações, conforme Quadro 

3. A formação continuada pontua na análise do cadastro funcional utilizada para as 

promoções. Comumente é patrocinada por meio de auxílio financeiro do banco. 

Provavelmente “esta é uma preocupação de pessoas com mais escolaridade e que 
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almejam postos mais altos, pois para elas o trabalho não é só um meio de 

sobrevivência, mas também de reconhecimento social e econômico” (BETIOL, 2006, 

p. 10). A busca pela aptidão para assumir cargos mais altos na hierarquia dos bancos 

mediante realização de cursos de especialização, inclusive nas universidades 

corporativas, é interminável, frente às demandas do mercado tecnológico e financeiro. 

Entretanto, a maior quantidade de cursos não oferece garantia de conquista ou 

manutenção do cargo e do emprego (MÁXIMO et al., 2011).  

 

Quadro 3: Formação acadêmica dos jovens gerentes 
 

P Graduação Pós-graduação 

P1 Administração 

Especialização 1. Gestão pública 

Especialização 2. Gestão Empresarial 

P2 

Direito e Administração Especialização: Finanças 

P3 

Administração  Recém formada 

P4 Jornalismo 

 Estava cursando, perdeu o interesse pelo tema e 

abandonou. 

P5 Publicidade 

Especialização: Marketing 

Mestrado: Tecnologias da Comunicação 

P6 Direito 

 Especialização: Gestão de Pessoas no Setor Público 

(cursando) 

P7 Psicologia Especialização: Psicologia analítica 

P8 Direito  Pretende cursar após obter a certificação CPA 20. 

P9 Direito  Pretende cursar após obter a certificação CPA 20. 

P10 Direito 

Especialização 1: Marketing 

Especialização 2: Gestão de Instituições Financeiras 

P11 Psicologia 

Especialização 1: Marketing 

Especialização 2: Economia 

P12 Direito  Psicanálise Lacaniana (cursando) 

P13 Economia  Recém-formado. 

P14 Economia Especialização 1: Gestão de Pessoas 

P15 Administração Especialização: Administração – Gestão Pública 

P16 Ciências Sociais Mestrado: Sociologia das Organizações 

P17 Administração Especialização: Administração - Gestão Pública 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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 Por exigência do BACEN, os gerentes de bancos estão obrigados a obter, junto 

à Anbima, certificações de conhecimento sobre gestão de recursos de terceiros, a fim 

de comprovar que estão aptos a comercializar produtos de investimento, tais como 

fundos de aplicações financeiras, em dois níveis, 10 e 20, como requisito para a 

conquista e manutenção da função. São as chamadas CPA 10 e CPA 20. Esta última 

era exigida apenas de gerentes gerais, agora passou a ser exigida também dos 

gerentes de relacionamento, tanto para a conquista quanto para a manutenção da 

função. 

 

 

4.2 O IMPACTO DO CONTEXTO DE CADA AGÊNCIA NO PROCESSO DE 

ANCORAGEM E OBJETIVAÇÃO 

 

 Com base nas percepções resultantes da observação direta e das entrevistas 

identificaram-se diferenças na elaboração e na intensidade das representações dos 

jovens gerentes de cada banco que podem ser, em parte, influenciadas pelas 

estruturas gerenciais das agências. Trabalhar em um ou em outro banco produz 

polifonia e variabilidade de sentidos. Moscovici (2015) refere-se à aceitação de 

diferenças e/ou contrastes nas representações de um grupo e seus universos 

consensuais e reificados, as quais se devem a especificidades contextuais. Devemos 

considerar que  

[...] os conteúdos e sentidos representados variam dentro da mesma 
sociedade, da mesma cultura, como acontece também com seus meios de 
expressão linguística. Mas somos obrigados a pressupor que essas 
diferenças no sentido e conteúdo devem ser julgadas de acordo com as 
diferenças na maneira de pensar e compreender, em síntese, de acordo com 
os princípios de racionalidades distintas (MOSCOVICI, 2015, p. 213). 

 Para melhor compreensão do processo de elaboração das representações dos 

jovens gerentes, considera-se que é válido conhecer antes a estrutura gerencial das 

agências, além de aspectos particulares de cada organização, começando pela Figura 

10. 
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Figura 10: “Cada um no seu quadrado” 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

 O desenho indica, em primeiro lugar, a posição de cada entrevistado na 

estrutura básica do grupo gerencial em estudo. O gerente geral é sempre único. Três 

dos entrevistados eram gerentes gerais, autoridade máxima na agência. Para os 

demais cargos gerenciais, aqueles voltados à realização de negócios e atendimento 

ao público há variações, as quais impactam na quantidade de gerentes e 

disponibilidade de empregados para apoio. São aspectos subordinados ao modelo de 

gestão adotado em cada banco, ao porte e à classificação de cada unidade. 

 Em segundo lugar, essa estrutura tem caráter simbólico. Ancora 

representações objetivadas em poder, sucesso e ascensão, à medida em que mostra 

metas profissionais já alcançadas e também as possibilidades imediatas de 

promoção. Ser gerente geral significa estar no ápice da carreira no âmbito da agência, 

e é objeto de desejo dos gerentes, como relataram P2, P9, P13, P15, P16, P17. 

Aqueles que já alcançaram essa posição, P1, P6 e P10, manifestaram desejo de ir 

além da agência, ascender no organograma do banco, alcançando a superintendência 

ou as gerências executivas das matrizes.  

 A possibilidade de deixar de ser gerente, por sua vez, ancora as 

representações da destituição e da redução salarial e perda de benefícios, que pode 
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ser acompanhada de forte carga emocional negativa, com riscos à saúde dos jovens 

gerentes, a exemplo da experiência de P5, detalhada no subitem 4.3. 

 Por outro lado, a Figura 10 e o discurso dos jovens gerentes mostram que há 

necessidade de familiarizar a falta de equipe frente a demandas múltiplas, 

consequência das recentes mudanças na divisão do trabalho nas agências. O 

reduzido apoio operacional ao gerente está indicado na caixinha abaixo dele. 

Visualmente, à exceção do setor de atendimento geral, há poucos clientes nas 

unidades bancárias, para atendimento pelos jovens gerentes. O atendimento é cada 

vez mais realizado a distância, por meios virtuais (P8). Mesmo assim, há demandas 

frequentes para solução de problemas, as quais recaem sobre o jovem gerente, já 

pressionado para realizar vendas. P3 explica que, quanto melhor o desempenho em 

vendas, maior a quantidade de regularizações e ajustes para manutenção da carteira. 

 Os clientes são distribuídos em segmentos, de acordo com a natureza- pessoa 

física ou jurídica e a renda/faturamento. Assim, clientes de alta renda são direcionados 

ao atendimento personalizado, enquanto o usuário não cliente ou baixa renda é 

cadastrado no chamado “carteirão” (P12). Ser gerente de “carteirão” ancora 

representações de demandas múltiplas, falta de tempo, burocracia e tecnologia 

insuficiente. Nas entrelinhas do discurso de P12 percebe-se que esse lugar é 

associado a depreciação do jovem gerente, é não ser bom o bastante para atuar em 

outros “segmentos em que o resultado aparece”. P12 refere-se aos demais segmentos 

como aqueles onde os resultados quantificáveis projetam “os melhores profissionais”, 

os “promovíveis”.  

 

 

4.2.1 Especificidades do banco A 

 

 No banco A somente o gerente do segmento de pessoa jurídica conta com 

apoio operacional, em virtude da necessidade de se ausentar para o atendimento e a 

prospecção de clientes (P1). O jovem gerente PJ mostra-se orgulhoso do próprio 

desempenho, e valorizado por ter a responsabilidade de autorizar créditos e 

representar a agência frente aos empresários. 
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 A cobrança por desempenho evidencia diferentes comportamentos e ancora a 

representação objetivada em empregados pouco comprometidos (P2, P3). O 

relacionamento do banco com o funcionalismo público facilita a realização das vendas 

e o recebimento dos créditos concedidos, a maioria com débito na folha de 

pagamento. O banco é bastante flexível quanto aos resultados e as destituições não 

são frequentes, ocorrem geralmente por questões comportamentais (P1). 

O banco A tem em torno de 2.500 empregados (P3), o cargo de gerente geral 

define o teto para a maioria dos jovens gerentes lotados em agência, considerando-

se que acima dele as posições são poucas e ocupadas por indicação política. Há 

movimentos em busca de mudanças horizontais, de deixar a gerência ou conquistar 

uma vaga na área administrativa (P3), ou, ainda, dedicar-se a novo concurso público 

(P1). Houve uma negativa de participação na pesquisa por uma jovem gerente desse 

banco, cuja alegação foi falta de tempo por estar estudando para outros concursos. 

Isso, no entendimento dessa convidada, significava inaptidão para participar devido à 

pouca identificação dessa jovem gerente com a organização.  

 

 

4.2.2 Especificidades do banco B 

 

 No banco B o apoio é compartilhado entre todos os gerentes, portanto, muito 

requisitado, é quase impossível conseguir ajuda (P8). Nesse modelo o gerente 

acumula as funções negociais e as operacionais. Neste banco a cobrança por 

resultados é intensa, praticamente diária. As unidades gostariam de mais autonomia 

para planejar ações e melhorar o resultado, mas isso é prejudicado porque as regras 

e prioridades mudam com frequência diária (P6).  

 A autoridade máxima em âmbito regional é do superintendente, que detém o 

poder discricionário de nomear e também de destituir, rebaixar ou transferir o gerente 

(P5, P6).  

 Antes, a exemplo do que acontecia com o funcionalismo público, a partir de 10 

anos de exercício de cargo comissionado o empregado do banco B adquiria o direito 

de incorporar automaticamente ao salário base o adicional da função de confiança. 
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Isso tranquilizava os gerentes, ancorando representações objetivadas em 

estabilidade, segurança, benefícios, salário bom e aposentadoria tranquila, porque a 

ameaça da perda da função e consequente redução salarial tinha data para terminar 

– quando completassem 10 anos de função (P6, P8). A retirada desse benefício em 

2017 ainda está em processo de familiarização, e já ancora representações 

objetivadas em destituição e perda de benefícios, causando estresse e sofrimento no 

grupo.  

 Das entrevistas deduz-se que reestruturações são frequentes no banco B. A 

cultura organizacional dissemina a ideia da necessidade de reduzir custos e aumentar 

a rentabilidade das operações comerciais, em detrimento daquelas de cunho social. 

Há perspectiva de redução da quantidade de gerentes de pessoa jurídica, quando as 

vagas serão recalculadas proporcionalmente à quantidade de clientes (P5). Na 

prática, representa mais competição e mudanças drásticas nas condições de alguns 

gerentes, aumentando o medo de perder a função e a angústia no grupo, elementos 

que alteram as representações e provocam a elaboração de novas. 

 

 

4.2.3 Especificidades do banco C 

 

 Condição de trabalho desequilibrante foi presenciada no banco C, cuja agência 

tinha um andar lotado de pessoas aguardando atendimento no período observado, 

das 13 às 15 horas. Trata-se do atendimento a clientes de baixa renda, todas as 

demandas subordinadas ao gerente de atendimento, P12. Mesmo com seis apoios, a 

capacidade instalada é muito menor do que a demanda. O banco está em processo 

de reestruturação, com fechamento de agências. A prestação de serviços aos 

cidadãos foi concentrada em poucas unidades. O gerente entrevistado está em 

sofrimento, a realidade conflita com seus valores pessoais. Por mais que ele se 

desdobre em esforço sobre-humano, não é possível imprimir qualidade ao serviço, o 

ritmo de trabalho está além da sua capacidade. Percebe o desrespeito com o cliente-

usuário e com os empregados ali dedicados atingindo a representação “contribuir com 

a sociedade”, ancorada na natureza pública do banco e difundida pela cultura 
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organizacional, mas reconhece que não tem as ferramentas nem o poder para mudar 

esse quadro. 

 A reestruturação implementada no banco C resultou na transferência da 

maioria dos gerentes de segmento para agências virtuais, onde o atendimento é 

realizado a distância, no horário entre oito e 22 horas (P10). Cada gerente continua 

respondendo por uma carteira (P13). O modelo ainda está em processo de 

assimilação e familiarização e utiliza modernas tecnologias de comunicação, 

principalmente mobile banking e internet banking. Em decorrência, há unidades 

tradicionais nas quais as tarefas foram concentradas, alguns gerentes acumulam 

responsabilidades, respondendo por pessoa física e jurídica (P14).  

 Aqueles que perderam suas funções gerenciais foram orientados a garimpar a 

própria realocação. Muitos ficaram sem função e, mesmo para os que conseguiram 

outras, há insegurança (P10). Entende-se que a reestruturação presente na memória 

recente dos jovens gerentes deste banco ancora a destituição. A confiança na 

administração e na organização resta abalada, porque são ameaçados conquistas e 

direitos que sustentam a crença na organização protetora. Ao agir no sentido contrário 

aos interesses pessoais dos jovens gerentes, a organização provoca polarização 

entre as representações do grupo, ficando mais forte seu papel cobrador e punidor, 

pois qualquer movimento em uma representação pode significar mudanças e até 

rupturas no conjunto. 

 

 

4.2.4 Especificidades do banco D 

 

 A situação dos jovens gerentes do banco D é singular e relativamente mais 

tranquila. Em primeiro lugar, a privatização do banco D depende de autorização por 

plebiscito (P15). Essa exigência encontra entraves burocráticos, de modo que a 

dificuldade de realização do plebiscito e consequente impedimento à venda do banco 

ancora a representação objetivada como estabilidade mais fortemente do que nos 

demais bancos.  
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 Em segundo lugar, neste banco os gerentes têm equipes de trabalho. Além dos 

plataformistas, que atendem clientes não encarteirados, eles contam com os 

operadores de negócios, que respondem diretamente pelos resultados obtidos junto 

a clientes encarteirados. A função de gerente de mercado equivale ao primeiro nível 

gerencial da agência, mas ainda há poucos designados nesse modelo, em 

implementação.  

 No banco D há um processo de mudança em consolidação. O processo seletivo 

para a gerência média foi introduzido há cinco anos (P15, P17). Os participantes são 

os pioneiros desse projeto, e revelam o perfil de gerentes que o banco deseja, em 

termos de ambição e comprometimento com o objetivo de melhorar a produtividade 

da equipe. Ter sido selecionado para o cargo de gerente de mercado equivale a ser 

convidado para liderar o processo de mudança e modernização no modelo de gestão 

do banco e fortalece a representação do sucesso dos jovens gerentes. 

Os jovens gerentes experimentam o dilema dos entraves burocráticos da 

empresa pública e o inchaço das áreas de apoio ao negócio, paralelamente à 

impossibilidade de punição por mau desempenho (P17). Eles desejam a agilidade da 

empresa privada na gestão de processos, na tomada de decisão, na diminuição da 

burocracia e na valorização diferenciada daqueles que melhor atendem ao sistema, 

como se vê em 

nossa cabeça é muito grande em relação ao corpo [...] ela (a organização) 
valoriza mais o pessoal da retaguarda do que quem está na frente [...] eu teria 
o prazer de chamar o colega que a gente chama a atenção a vida toda e dizer: 
olha, tu vais ter que procurar um emprego que te pague o que tu mereces e 
não o que tu estás recebendo (P16). 

 

O maior incômodo dos jovens gerentes do banco D parece ser o convívio forçado 

com colegas não tão dispostos a dar o próprio sangue pelo sucesso da gerência, da 

unidade ou mesmo do banco. Sofrem com essa condição criada pela instituição do 

concurso público, que dificulta a cobrança, “não posso agir em relação aos colegas 

que não fazem o que é pedido e não temos um mecanismo para resolver isso” (P17). 

Sentem-se impotentes desse ponto de vista, pois gostariam de ser empoderados para 

excluir esses elementos do quadro funcional, cotejando a própria condição com a 

realidade dos bancos privados. O discurso desses jovens gerentes evidencia o 

alinhamento à cultura organizacional do banco, pois desejam ser os agentes das 
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mudanças que acreditam para a modernização, o crescimento e melhores resultados 

para a organização.  

 Nesse banco a destituição é rara, porque caso apresente resultado negativo 

durante três semestres consecutivos o gerente entra em processo de recuperação. 

Somente depois de dois anos com desempenho insuficiente ele é punido com 

rebaixamento para uma unidade de menor porte ou para cargo de menor nível.  

 

 

4.3 SONS, PALAVRAS E IMAGENS: PRODUÇÃO DE REPRESENTAÇÕES 

INDIVIDUAIS  

 

Em que pesem as diferenças contextuais entre os bancos públicos, a designação 

para o cargo traz novas atribuições e maiores responsabilidades, alçada para 

autorizar negócios financeiros e carga horária aumentada para todos os jovens 

gerentes. São itens que impactam na elaboração de representação, tanto em termos 

de subjetividades quanto de intersubjetividades e objetividade. Apresentam-se agora 

as singularidades dos participantes, por meio da descrição e da interpretação dos 

aspectos expressivos. 

A descrição das expressões verbais obtidas na complementação de sentenças 

(Apêndice II) e recortes das entrevistas são apresentadas no quadro depois de cada 

desenho, a seguir, agregando aspectos da história pessoal de cada participante, 

pensamentos, valores, crenças e sentimentos. Foram interpretados em conjunto com 

os desenhos, dada a complementaridade de todas as técnicas na elucidação do 

processo de ancoragem e objetivação, o qual permite identificar os sentidos do 

trabalho para os participantes.  

Para melhor visualização das características dos jovens gerentes, adotou-se um 

código que foi inserido acima dos desenhos e dos quadros que trazem a ancoragem 

e a objetivação. Tal código informa a ordem numérica da entrevista, de 1 a 17, a 

cidade de origem, onde V=Vitória, P=Porto Alegre e R= Rio de Janeiro, idade, seguida 

do tempo de banco em anos e, por último, tempo de gerência, também em anos. 

Assim, P1V35,10-6 corresponde ao participante 1, da cidade de Vitória/ES, 35 anos 



66 
 

de idade, 10 anos de banco e seis de gerência. Nas outras partes do texto cada jovem 

gerente continuou sendo referenciado simplesmente pela letra P, seguida do número 

que indica a ordem de participação na pesquisa.  

Figura 11: Leão sem juba P1V35,10-6 

 

Fonte: Participante 1 

P1 explicou que nesse ambiente do mercado financeiro é necessário ter força e 

agressividade, por isso desenhou um leão. A figura, pequena e junto à margem inferior 

do papel, evidencia contradição entre a autoimagem e o que é comunicado sobre si 

no discurso verbal. Procura agir pelo domínio da razão, esquivando-se de abstrações. 

As palavras mostram uma pessoa orientada ao concreto. Abordou com propriedade 

questões operacionais, evitando explicitar subjetividades. O leão representa, segundo 

Augras, (1998, p. 122), “a dominação dos instintos, a sublimação”, e pode também 

revelar castração. Importa registrar que, mesmo surgindo em resposta à questão 

profissional, o entrevistado pode projetar uma situação de outra instância da vida, 

como, por exemplo, religiosa. P1 se diz muito religioso.  

O leão submisso não se envolve muito com questões macro da alta 

administração, restringe-se à própria unidade, o que fica evidente quando afirma que 

“tem algumas coisas no banco que mudaria, mas aí é lá, eu não tenho como”. Ao 

contrário, na complementação de sentenças afirma que se fosse dono da empresa 

nada mudaria do que está sendo realizado. Enquanto isso, busca melhorar 

diariamente, superar-se e fazer cada vez melhor. Sente os colegas desmotivados, 

mas não sabe porquê. A fala de P1 sugere que “assim como ele, deveriam ser todos 

gratos à organização que lhes oferece bem-estar”. 

Escolheu o concurso público pelas condições melhores de rendimentos, 

benefícios e estabilidade, quando comparadas à experiência pregressa em empresa 

privada, onde a cobrança por resultado é mais intensa, segundo ele. 
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Quadro 4: Ancoragem e objetivação de P1V35,10-6 
Ancoragem Objetivação 

• Antes trabalhava no setor financeiro de uma empresa privada de 
transporte coletivo de ônibus. 

• Os concursos te dão mais segurança. Estabilidade não, somos CLT. 

• A remuneração é importante. 

• Eu fui promovido muito rápido [...] hoje eu posso chegar a 
superintendente.  

• O que me motiva é a conquista, você estar cada dia se melhorando, se 
superando. 

• O trabalho representa orgulho e satisfação. 

• A convivência com os colegas é importante. 

• Não tem processo seletivo para gerente geral, é indicação mesmo. 

• Falta um pouco de motivação a alguns colegas, falta as pessoas 
focarem em resultado. 

• Algumas metas estão acima da nossa capacidade, mas dá para buscar. 

• Tento cada dia focar uma coisa, por exemplo, um dia equipe, outro dia 
crédito. 

• Você fica muito com tudo...muito pressionado. 

• Se você for rebaixado para agência de menor porte o salário de gerente 
geral cai, conforme a classificação da agência. 

• Cada vez vai ter menos emprego de bancário...mas isso vai demorar 
para acontecer. 

• E não estivesse aqui eu estaria em algum negócio...uma padaria...ou 
talvez tentasse um outro concurso público. 

• Eu me preocupo com a segurança, mas aqui tem um quartel da PM. 

Segurança 
 

Remuneração 
Rápida progressão 

 
Sucesso 

 
 
 

Convivência 
Nomeações políticas 

Falta de pessoas 
comprometidas 

Metas, cobrança 
Demandas múltiplas, 

Prazos curtos 
 

Destituição,  
 

rebaixamento 
 

Perda do emprego 
 

Concurso 
Assaltos 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

P1 cresceu rapidamente no banco, e hoje, na condição de gerente geral, confia 

que é possível fazer as metas, para o que é preciso contar com empregados 

comprometidos, o que nem todos são. Do seu ponto de vista a gestão gerencialista 

ainda está começando no banco A.  

 O acesso à subjetividade de P1 passa muito pela palavra e pela projeção 

imagética, com pouca observação de atos e comportamentos que seriam importantes 

para conclusões mais sustentadas, de acordo com a psicopatologia do trabalho 

(DEJOURS et al., 2009). P1 afirma que ser gerente de banco público é uma conquista 

que lhe causa orgulho e satisfação, mas o que se percebe é o comportamento apático, 

muitas vezes adotado pelo sujeito para proteger-se das ameaças, tanto as externas, 

do ambiente, como dos próprios desejos reprimidos. Conflitos íntimos também se 

revelam em contradições, como quando afirma que seu medo é de altura, porém, em 

outra frase registra que gostaria de ter seguido a carreira de piloto de avião. Caso a 

altura a que se refere seja um lugar de mais poder na organização, talvez seja 

necessário, antes, fortalecer o leão. 
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Figura 12: Dinheiro e sucesso são fontes de alegria P2V31,10-6 

Fonte: Participante 2 

 

P2 foi ensinado desde criança que precisava estudar muito e se preparar para o 

trabalho, do qual deveria obter o sustento. Considera que alcançou esse objetivo, 

quando se compara a amigos e colegas de faculdade que não têm estabilidade e cujas 

rendas são menores do que a dele. Isso, todavia, afasta-se do prazer de realizar um 

trabalho do qual realmente goste. Afinal, “bancário não é profissão”, não foi uma 

escolha, um desejo. Qualquer que fosse outra escolha de trabalho, teria que reunir 

satisfação pessoal e dinheiro para pagar as coisas e viver. O que Dejours et al. (2009) 

chamam de trabalho equilibrante, um trabalho livremente escolhido e com carga 

psíquica adequada à necessidade, capaz de levar o trabalhador à satisfação é o que 

P2 define como um cargo de advogado no setor jurídico da organização. 

Apesar da angústia da busca por resultados e da sensação desagradável de ser 

gerido por pessoas menos competentes do que ele mesmo, projeta um temperamento 

adaptativo, desinibição e expansividade, energia e objetivos altos, sem perder o 

contato com a realidade.  

Fica à vontade com o poder de decisão e autonomia negocial, especialmente 

para a concessão de crédito às empresas da carteira que gerencia, confirmando que 

tem confiança em si, uma forte estrutura do ego, características apontadas na figura 

produzida. A manifestação de P2 nos remete à afirmação de que 

o inconsciente, presente nas escolhas, opiniões e decisões do indivíduo, 
altera os processos e os sentidos da vida, enquanto escapa à compreensão 
pelo próprio sujeito, sem domínio de si, das suas motivações, desejos e 
fantasmas, vivendo na ilusão de um “livre arbítrio racional” (FREITAS, 2000, 
p. 43). 
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Quadro 5: Ancoragem e objetivação de P2V31,10-6 

Ancoragem Objetivação 

• O meu salário hoje, a minha estabilidade, é muito melhor do que o dos 
colegas que se formaram comigo. Aqui o retorno é fixo, fora não é fixo. 

• Tem oportunidade de fazer carreira. 

• Eu pretendo subir de cargo.  

• O concurso te dá a segurança que o privado não te dá. 

• Bancário não é profissão.  

• Aqui tem 13º e 14º salários, PLR, plano de saúde, ticket alimentação 
bom. O salário dos amigos é menor.  

• Eu lido diretamente com os sócios da empresa. 

• Eu quis fazer a operação (de crédito), mas os requisitos eles não têm 
nenhum.  

• A rotina é bem dinâmica, todo dia tem uma coisa nova.  

• Pares: a gente tenta se unir e trabalhar em equipe. 

• “Lança aquela operação lá porque o diretor mandou”. 

• A gente tem um quadro de superiores hierárquicos aquém do que a 
gente espera.  

• Meu chefe às vezes não é chefe. 

• Não tem punição. 

• Você vê pessoas menos capazes do que você entrando na sua frente.  

• Há pessoas encostadas, que têm costas largas.  

• A gente tem um quadro de funcionários que deixa a desejar, pouco. 
comprometido, que está só esperando a aposentadoria.  

• Carteira tem meta, agência tem meta, matrícula tem meta. 

• Tem que camuflar venda casada, dar reciprocidade para o banco.  

• O trabalho é uma imposição, o sistema exige que eu trabalhe para me 
sustentar.  

• Tem dia que a gente não dorme. 

• Eu não dou conta de fazer mais nada, eu entro às 9h e saio às 18h. 

• Tenho medo de ficar desempregado.  

• A empresa só pensa em lucro, nos vê como números. 

Estabilidade 
Segurança 

Rápida progressão 
Sucesso 
Concurso 

 
Salário bom e 

benefícios 
 

Status de poder 
 
 

Aprendizado 
Equipe 

Ingerência política 
Falta de lideranças 

inspiradoras 
 

Impunidade 
Nomeações políticas 

Poucas pessoas 
comprometidas 

 
Metas, cobrança 

 
Sustento 

Saúde fragilizada 
Carga horária 8h 
Medo de perder o 

emprego 
Lucro 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

P2 relata uma rotina diária dinâmica, com novidades a cada momento, muita 

pressão por vendas, responsabilidade pelo atendimento e pelos negócios realizados, 

“a ponto de não conseguir dormir e algumas vezes ir embora pensando em chegar 

mais cedo no outro dia, na tentativa de conseguir realizar todas as tarefas”.  

Diz que tudo isso ocorre sob uma gestão política, o que quer dizer “meio 

informal”, processos seletivos pouco transparentes e empregados “encostados e com 

costas largas”.  

 O processo pelo qual o trabalhador se encarrega, “de um lado, da carga de 

trabalho opressiva, uma tensão permanente, pressões importantes, e, de outro lado, 

de seus desejos de liberdade e autonomia” (PAGÈS et al., 2006, p. 133) manifesta-

se, em P2, na busca de uma indicação para a área jurídica da empresa. Isso seria a 

liberdade em relação às metas e às chefias. Seria o sucesso, para esse gerente que 
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deseja reconhecimento pelo retorno que oferece à empresa no bom trabalho que 

realiza. 

Figura 13: Dinheiro na mão é solução P3V31,11-4 

 

Fonte: Participante 3 

 

P3 explicita reiteradamente a importância do trabalho como meio de ganhar 

dinheiro. De origem humilde, cresceu desejando ter um emprego bom, melhor do que 

o do pai. Pensa que realizou esse desejo e nutre gratidão pelo emprego. Em conjunto 

com a fala de discordância com o modo como algumas decisões vêm sendo tomadas 

na empresa, principalmente devido ao uso político do banco, o posicionamento P3 no 

ambiente de trabalho mostra criticidade, porém dominada pelo comportamento 

adaptativo, senso de autodireção, autoconfiança e vitalidade. Conhecedora da própria 

desenvoltura ao falar e capacidade de convencimento, focaliza os resultados, graças 

ao predomínio da racionalidade.  

Ela se diz excelente vendedora, a melhor, capaz de duplicar a renda mensal pelo 

ganho de comissões de vendas. Assim, a função gerencial representa conquistas 

financeiras, independência nessa área, ajuda à família e consumo. Pretende fazer 

uma reserva financeira para empreendimento futuro que será sua libertação, a chance 

de trabalhar menos horas por dia e se dedicar mais à casa e à família. Por isso 

estabelece metas pessoais de vendas, superiores às estabelecidas pelo banco, 

movida pelo desejo de superação e ganhos cada vez maiores. 
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Quadro 6: Ancoragem e objetivação de P3V31,11-4 

Ancoragem Objetivação 

• Não é a melhor empresa, mas é melhor que na empresa privada. 
 

• Trabalho significa só o ganhar dinheiro. 

• Os produtos remuneram bem. 

• Ter um bom emprego e não depender de terceiros financeiramente.  

• Sabia que para mudar de vida, para ter um bom emprego, teria que 
estudar muito, não queria ter empregos ruins como meus irmãos e meu 
pai.  

• A gente paga os servidores do estado. 

• Fazemos arrecadação de impostos. 

• Não tenho expectativa de aposentadoria pelo INSS, só a longo prazo. 

• Fui lotada em Colatina. Aos 22 anos eu nunca tinha saído da grande 
Vitória sozinha.  

• Os clientes esperam 2, 3 horas para falar comigo [...] eles confiam em 
mim. 

• Eu tenho amigos que eu fiz dentro do banco. 

• Conhecer pessoas é bom. 

• Quanto mais você vende, mais trabalho retorna para você. 

• Eu sou considerada uma das melhores vendedoras do banco. 

• Para mim as metas não são difíceis de cumprir. 

• O banco é 98% público. 

• Hoje, mesmo sendo político, o governador escolhe administradores 
técnicos para gerir o banco. 

• Ser gerente de banco é engolir muitos sapos. 

• A saúde está piorando. 

• O problema do meu trabalho é tempo, poderia trabalhar em casa. 

• Sofro quando quero chegar mais tarde e sair mais cedo e não posso. 

• Vim para o banco porque aqui eram 6h. 

Estabilidade e 
segurança 

Salário bom e 
benefícios 

Independência 
financeira 
Concurso 

 
Função social 

 
Aposentadoria 

tranquila 
Aprendizado 

Inter-relações, 
convivência 

 
 
 

Falta de equipe 
Sucesso 

Metas 
 

Ingerência política 
Nomeações políticas 

 
 

Saúde prejudicada 
Impedimentos legais, 

burocracia 
Carga horária 8h 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 

A ansiedade é permanente, em detrimento da própria saúde, comprometida em 

vários aspectos, entre os quais a obesidade e decorrências:  

Sobre a saúde estar piorando? Eu entrei no banco eu tinha...tinha 
sssessenta...e nove kg. Hoje eu tenho 88Kg. Isso traz uma mudança para 
você. Hoje eu tenho muita falta de ar...o sedentarismo, você tem que ficar 
muito tempo sentada e...te traz consequências...circulação...hoje eu tenho 
muitas varizes por causa de má circulação, inchaço, retenção de líquido, 
enxaqueca, dor de cabeça, dor nos meus ombros, dor nas minhas 
mãos...está piorando, eu sei que é inerente ao fato de eu ficar ali 8 horas 
falando, atendendo, olhando para o computador, entendeu? Os olhos já estão 
bem cansados, já uso óculos, então assim, esses quase 30, 20 kg que juntei 
ao longo desses 20 anos, deus!, como é difícil de eles irem embora! 

 

O preço da manutenção do posto é alto para P3, pois “o esgotamento profissional 

caminha junto de um superinvestimento no trabalho” (GAULEJAC, 2014, p. 222). 

Refém das métricas de resultados de vendas, ela vende cada vez mais, e, 

consequentemente, cresce a manutenção dessas vendas para operacionalizar. 
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Gostaria de já trabalhar em home office, a empresa poderia flexibilizar o horário. Se o 

banco lhe desse um WhatsApp e e-mailing de clientes trabalharia em casa. 

Ao contrário, está submetida ao controle não pelo chefe, mas pelo sistema. 

Conta que o banco tem as informações gravadas, cada cliente atendido, horário do 

início e fim do atendimento, produto negociado, tudo é registrado, possibilitando 

avaliar o gerente e também compará-lo a colegas nas mesmas condições. É o sujeito 

encarreirado reduzido a termos quantitativos, objetivados nas metas.  

Esse sujeito matematizado dedica-se ao trabalho, investe ali sua energia, 

renuncia a si, seu corpo físico e o emocional, para correr atrás de uma ilusão, uma 

troca que em pouco tempo se revela cara ao gerente, qual seja, a saúde por uma boa 

renda aumentada pelas comissões. Nas palavras de Pagès et al. (2006, p. 133), P3 

está “condenada a vencer”, encarregando-se ela mesma de gerar a contradição, 

impondo-se uma carga de trabalho excessiva, quando seu desejo maior é de 

autonomia e tempo livre. Para esses autores, a empresa desloca o foco, “transforma 

a obrigação em valor pela via do sucesso” (p. 137). Parar ou regredir pode ser 

percebido como fracasso, o “grande tabu moderno” (SENNETT, 2009, p. 141). 

 

Figura 14: Missão nobre: realizar sonhos P4V34,8-1 

 

Fonte: Participante 4 

 

P4 desenhou os bens que financia mediante atendimento satisfatório oferecido 

aos clientes, possibilitando a realização de sonhos. Mostra-se imerso na cultura 

organizacional, pois “a empresa lhe propõe uma forma de vida de sucesso e uma 

missão nobre a realizar” (FREITAS, 2000, p. 55). Projeta uma boa autovalorização, 

confirmada pelo relato da sucessão de promoções vivenciadas no banco, com uma 
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dose de regressão e nostalgia, autocontrole, submissão e capacidade de ajustamento 

e adequação ao ambiente.  

 

Quadro 7 Ancoragem e objetivação de P4V34,8-1 

Ancoragem Objetivação 

• Já trabalhei em empresa privada, tive comércio [...], tive uma empresa 
de jornalismo [...] é muito difícil lidar com funcionários. 
 

• Não posso perder o padrão de vida de hoje. 

• Sempre gostei de habitação [...] o que representa o meu trabalho é o 
cliente feliz, realizando os sonhos dele, mas dando resultado financeiro 
para a gente.  

• Trabalho é uma coisa que todo mundo precisa para se desenvolver e 
compartilhar valores com pessoas, se sentir útil. 

• Esse novo posicionamento de querer aumentar ao máximo a 
rentabilidade por meio da seguradora [...] temo que esteja desvirtuada 
na busca de resultado financeiro, talvez não seja o papel dela [...] tem 
que dar lucro, tem que repassar isso para o governo. 

• É difícil ter funcionários, é melhor ser funcionário; não sou advogado, 
mas meu pai queria que eu fosse. Queria passar no tribunal do trabalho. 

• Esse gerente geral não tem a mesma preocupação com as pessoas 
que o anterior tinha. 

• Não gosto da postura de só ter direitos e não ter nenhum dever.  

• Esse gerente geral que chegou aí...é nítido que ele está atrás de 
resultado. 

• Sei que não vou estar sempre satisfeito com meu desempenho e o 
desenrolar da minha carreira aqui, mas por ora... 

• Hoje o meu principal problema aqui é a falta de estrutura tecnológica, a 
gente oferece muito menos do que os outros oferecem de solução 
tecnológica. 

• Talvez haja contratação de bancários temporários, até para gestores 
de agência, gerentes de carteira podem ser terceirizados. 

Estabilidade e 
segurança 

Salário bom e 
benefícios 

Função social do 
banco 

Aprendizado 
Utilidade 

 
Ingerência política 

 
Lucro 

 
 

Concurso 
Falta de lideranças 

inspiradoras 
Falta de pessoas 
comprometidas 

Resultado 
 

Sucesso 
 

Tecnologia insuficiente 
 

Terceirização 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

Filho de funcionário público, P4 ouviu durante a vida inteira o discurso da 

segurança, da estabilidade e do salário bom para garantir um padrão de vida razoável, 

atingíveis por meio de concurso público. Afinal, experiência anterior como 

empreendedor, dono de loja, ensinou-lhe que “é muito difícil ter funcionários, é melhor 

ser funcionário”. Se não estivesse no banco, estaria em outro cargo público, 

preferencialmente ali mesmo naquela cidade, de onde não tem intenção de sair. Por 

sorte conseguiu progressão na própria cidade onde foi criado, pois a mobilidade é 

muito valorizada hoje e quem não tem disponibilidade para mudar de lugar, de vida, 

tende a não ser bem visto, segundo Gaulejac (2014). 

Vê problemas, especialmente de infraestrutura tecnológica ineficiente, e prevê 

um futuro de redução de postos de trabalho, porém, acredita que pessoas sempre vão 
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ser necessárias. Sabe que já há previsão de contratação de terceirizados, os 

chamados bancários temporários, e que o banco se encaminha para a precarização 

das relações de trabalho.  

 Destaca-se que esse participante é o que tem menos tempo de função e esteve 

ocupado com programas de governo, relativos aos financiamentos habitacionais até 

recentemente, do que se deduz que esteve protegido da “cultura do desempenho” 

citada por Gaulejac (2014, p. 200). P4 repete a importância da “contribuição à 

sociedade” várias vezes, defendendo a importância da continuidade da organização. 

 Agora já experimenta os aspectos negociais e a cobrança por resultado em 

vendas diretamente, experiências novas que podem afetar sua visão e 

representações do trabalho. Sente a “pressão para tentar ampliar ao máximo a 

rentabilidade, principalmente por meio da seguradora”, mas aceita que “tem que dar 

lucro [...] tanto para repassar ao governo quanto para pagar os empregados”. Sobre o 

que significa ser gerente de banco público, afirma, surpreso, “caramba, nunca parei 

para pensar nisso!”. 

P4 se diz otimista, não gosta de ficar pensando em coisas ruins, pois “não é o 

funcionário mais feliz, mas também não é o que sofre”.  

Figura 15: Nuvens passageiras do trem P5R34,16-12 

 

Fonte: Participante 5 
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P5 relata que hoje atua como gerente de relacionamento PJ, pois foi destituída 

da função de gerente geral como punição por ter liderado um movimento grevista de 

gerentes em 2016, contra o mau uso político da empresa, o que a deixou revoltada. 

Explica que por isso em seu desenho há muitas e carregadas nuvens, a situação está 

muito difícil. Espera o momento em que o sol voltará a brilhar no seu trabalho. A 

locomotiva está em movimento, em alta velocidade, pois tem que correr para encontrar 

a luz.  

P5 está pessimista em relação ao futuro da empresa, pois vê a ameaça iminente 

no cenário político do país, em decorrência do caminho que a organização trilhou nos 

últimos tempos, inclusive com maus exemplos do alto escalão. De fato, projeta no 

desenho um pobre ajustamento, hostilidade e agressividade em relação ao ambiente, 

onde encontra repressão e conflitos não resolvidos. Evidencia tristeza, mas também 

confiança em si.  

Quando afirma que o trabalho é o que lhe dá “sanidade para continuar”, P5 

confirma os indícios de iniciativa, vitalidade, e muita racionalidade, apesar de uma 

certa rigidez e intransigência, presentes no seu desenho. 

Além de destituí-la da função de gerente geral, o superintendente tentou também 

impedir a incorporação da função, alegando insuficiência de resultados. Foi assim que 

P5 “saiu dando tiro e soltando bomba para tudo que é lado”. Defendida e agressiva, 

encaminhou à alta administração análises e estatísticas que denunciam a crônica 

incapacidade daquele que a destituiu de gerar bons resultados, comparativamente 

àqueles apresentados pelas agências sob sua própria gestão. Não sabe o destino do 

documento, mas acredita que chegou ao diretor e a incorporação da função de gerente 

geral, proporcional ao tempo de exercício, foi autorizada discretamente. Na frase 

“estou decepcionada com o tratamento que a empresa tem dispensado à minha 

capacidade de contribuir. Não estou na posição que poderia e gostaria”, demonstra 

“medo de perder meu tempo e não ser reconhecida como gostaria por uma empresa 

que não me valoriza”, confirmando a ambição que a move.  
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Quadro 8: ancoragem e objetivação de P5R34,16-12 

Ancoragem Objetivação 

• Não dei prioridade ao banco enquanto não terminei a faculdade. Assim 
que acabei, virei gerente, e dois anos depois, gerente geral. 

• Só estou aqui porque eu dependo para pagar minhas contas. 

• Algumas das partes boas são os pares. 
 

• O cenário político a longo prazo...eu não vejo futuro para a empresa.  

• A chefe me dá arrepios, por causa dela estou afastada. 

• Ética? O presidente faz reunião para reduzir custos, aí ele adere ao 
plano de demissão e embolsa 1 milhão de reais? 

• A falta de governança corporativa, a falta de transparência e critérios 
para promoções/destituições e a hipocrisia dos superiores. 

• Os sistemas funcionam? Não. Isso não muda. 

• A incorporação está praticamente proibida. 
 

• Minha rotina é estressante, é eu e eu. 

• A empresa tem piorado muito as condições de trabalho, há muitas 
pessoas afastadas por problemas psicológicos. 

• Fui destituída porque liderei uma manifestação grande que resultou em 
uma greve de gerentes de dois dias, mas, oficialmente, foi por 
resultado. 

• Criaram uma nova regra, para manter um gerente PJ a carteira tem 
que ter no mínimo 300 clientes, os que não tiverem serão rebaixados. 

Ascensão rápida 
 

Remuneração 
Inter-relações com 

colegas 
Ingerência política 

 
 

Falta de lideranças 
confiáveis 

 
Tecnologia insuficiente 

Perda do direito de 
incorporação 

 
Falta de equipe 

 
Saúde ameaçada 

 
 

Destituição 
 

Cobrança 

Fonte: elaborada pela pesquisadora. 

Abalada pelo prejuízo à carreira, P5 aceitou uma função de gerente de 

relacionamento em carteira de pessoa jurídica, que por sua vez também está a perigo 

porque a organização vai reestruturar o segmento e reduzir o número de vagas. Além 

disso, mais uma vez, em demonstração de poder e força, o superintendente a 

subordinou diretamente à delatora do movimento que liderou, atingindo o que ainda 

restava a ela de amor e lealdade incondicionais pela empresa. A organização e eu “já 

fomos mais amigas”, diz. É o fim da ilusão.  

 Da destituição de P5 resultou um desequilíbrio emocional intenso e licença 

saúde de 15 dias. Aproveita o período para negociar uma mudança de unidade e 

cuidar da saúde, pois vem apresentando desequilíbrio endócrino. Dejours et al. (2009) 

preveem quadros desse tipo, quando dizem que o medo, a angústia, a frustração e a 

agressividade podem aumentar as cargas psíquicas negativas, refletindo no corpo 

físico do trabalhador. 

Essa jovem gerente empreendeu, iniciando uma nova empresa, para, a médio 

prazo, preservar-se das intempéries organizacionais. Mesmo assim, continua no 

banco. Contraditória, em determinado momento afirma que não tem medo e concurso 
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público não a prende, mas em outro diz que precisa do banco para pagar as contas e 

deseja reconquistar o crescimento na carreira, assim que os maus ventos passarem. 

Originária de família de classe média, afirma que concurso público não a prende. 

Contou que ingressou no banco porque a tia a inscreveu em dois concursos públicos 

e então fez as provas, mas surpreendeu-se quando chegou a convocação. Tinha 

então 18 anos e nem sabia o que aquilo significava, pois queria mesmo era ser 

aeromoça.  

A experiência da destituição abalou o núcleo central de representações estáveis 

para P5, principalmente a da ascensão rápida, do sucesso e da segurança, 

contrapostas pelo decesso. A experiência da destituição, além de lhe despertar o 

empreendedorismo, direcionado para fora do banco, para deixar de ser refém do 

salário, transforma suas relações com o meio e com as rotinas. Inicia o processo de 

elaboração de novas representações sociais. Passou à atividade nas associações de 

grupo, tanto na dos empregados quanto na que é específica dos gerentes, mostrando 

liderança, gosto pela participação política e um certo fascínio pelo poder. 

 A narrativa de P5 é rica em detalhes que esclarecem o processo de construção 

das representações sociais do grupo sob vários prismas, condensando diferentes 

agentes e elementos. O amor nutrido pela “empresa-mãe” provedora, que oportunizou 

a ascensão rápida na carreira de P5, se vê abalado pela perda da função, 

protagonizada por um superintendente designado por afinidades políticas. Mantido em 

lugar de poder mesmo sem produzir resultados como esperado, ele comanda os 

procedimentos de cobrança e ameaças aos gerentes a ele subordinados.  

A destituição de um gerente da função de confiança atua no processo cognitivo 

dos demais. Assim, o superintendente, superior imediato do gerente geral, reforça 

uma âncora, o axioma “manda quem pode, obedece quem precisa”, citada por P11. A 

difusão das notícias comunica e define limites de atuação, modela comportamentos, 

crenças e atitudes dos demais, ao mesmo tempo que mostra a complexidade da 

presença simultânea das diversas representações e seus conteúdos objetivos e 

intersubjetivos, relacionados entre si. 

 Enriquez refere-se às relações de poder nas empresas de estrutura burocrática: 

A organização define atividades, carreiras e comportamentos, tem, em 
consequência, a compartimentação de funções, a polarização sobre os 
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objetivos secundários, o desenvolvimento dos interesses corporativos. O 
receio que os diferentes setores da organização não se tornem feudos 
defensivos acarreta um reforço do controle pelos níveis hierárquicos 
superiores, reforço esse que se traduzirá pela promulgação de novas regras 
impessoais que restringirão ainda mais a zona de liberdade dos 
colaboradores. Quando desacordos muito grandes existirem entre setores, 
ou entre estratos hierárquicos, procedimentos de tratamento dos conflitos 
(previstos anteriormente, pois a burocracia só admite conflitos 
institucionalizados) serão postos em ação (ENRIQUEZ, 2014, p. 24). 

 

P5 desafiou o poder instituído, mobilizando o grupo de gerentes contra a 

organização, e não escapou às consequências de seus atos. A destituição abre em 

P5 uma ferida narcísica pela perda do lugar de poder e prestígio tão valorizado. A 

organização decide “mandar calar o indivíduo como agente de transformação e 

convidá-lo à obediência” (ENRIQUEZ, 2014, p. 126).  

 

Figura 16: Meteoro da ilusão P6R34,9-7 

 

Fonte: Participante 6 
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Esse é o desenho que inspirou o título deste trabalho porque bem representa a 

ambiguidade da carreira dos jovens gerentes. Do lado esquerdo é representada a 

velocidade com que ocorre a ascensão na carreira. Do lado direito aparece o quanto 

o sucesso é ilusório, pois compromete justamente o que o sujeito mais desejava 

preservar, a saúde, o lazer e o tempo com a família. 

Se a conquista do cargo é rápida, a manutenção é custosa. Os objetivos/metas 

são alterados frequentemente, sem critérios claros, pela superintendência. É 

impossível planejar as ações, adotar uma estratégia com a equipe, porque “você 

dorme com uma meta e acorda com outra”.  

Ao lado de muita racionalidade aparece amplitude de sentimentos e inteligência 

concreta, mentalidade objetiva, lógica, desenvolvimento racional e também espiritual. 

Indignação por “cobranças que beiram o assédio e a falta de respeito” tem deixado 

sua saúde debilitada e passa a entender a estabilidade fornecida pelo concurso 

público como ilusão, “um fantasma” com pesados grilhões. Evidencia também o 

temperamento espontâneo, sendo perceptível a natureza temperamental, o desejo de 

conseguir algo e de se valorizar, contraposto à dor da decisão administrativa que 

elimina a possibilidade de incorporar a função, quando já estiver muito desgastado 

para exercê-la. 

P6 relata:  

Eu não venho de família abastada, não tinha herança para receber [...] botei 
na cabeça que ia ganhar dinheiro para dar uma vida confortável para todas 
as pessoas que eu gosto e eu não consigo virar essa chave.  

 

 Esclarece a importância de ser gerente de banco público na sua vida, bem 
como o terror que a ameaça de perder a função provoca em si. Experimentou a 
realidade difícil do mercado privado e relembra que com seis meses de banco já 
ganhava o dobro do que tinha alcançado como advogado. A ascensão foi muito rápida 
e hoje tem compromissos financeiros, além de uma “vida bacana” à qual não deseja 
renunciar: 

Eu fui muito Juscelino Kubitscheck, 50 anos em cinco. Nos meus nove anos 

de banco eu fiz muita coisa que um ser humano faria em 20 anos de vida. Eu 

viajei para vários lugares, comprei casa, mobiliei casa, comprei carro, e é tudo 

financiado, mas eu fiz muito mais do que minha mãe fez em 60 anos de vida. 

Mesmo que financiado, eu usufruo. 
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Quadro 9: ancoragem e objetivação P6R34,9-7 

Ancoragem Objetivação 

• Tenho medo de perder o que conquistei e passar de novo o que já 
passei na minha infância e na minha adolescência. 

• Ainda vejo o banco, por ser público, com mais estabilidade que no 
mercado privado. 

• Em seis meses eu virei assistente e já ganhava mais do que como 
advogado. 

• Meu objetivo é exercer um cargo de gerente executivo na matriz 

• O salário de gerente é muito acima da média de mercado. 

• O governo, ele está intencionalmente sucateando a empresa. 

• É um lugar maravilhoso para se trabalhar, o problema é quem está no 
controle hoje. 

• Muitas vezes a gente pensa que está numa prisão porque...o fantasma 
do concurso público, a gente tem medo de sair dele. 

• A meta não é o problema. O problema é como ela é cobrada e as 
constantes mudanças dos objetivos e fórmulas de mensuração, que 
tem ocorrido diariamente. Vivemos apagando incêndio.  

• Temos vivido com campanha, desafio semanal, objetivos dinâmicos. 

• A gente não tem mais incorporação de função, me preocupo porque 
uma pessoa que está gerente há 20 anos, ou ela para ou ela morre; 
isso é o que mais me deixa depressivo hoje. 

• A saúde tem ficado debilitada, a gente não consegue desligar do 
trabalho quando chega em casa. 

• Vim na ilusão de que eu poderia trabalhar 6h. 

• O resultado ocorre num esforço quase que mortal das pessoas que têm 
medo de perder a função. 

• A gente não tem estrutura para ser gerente, não temos tecnologia nem 
mão de obra qualificada. 

• Todo dia é o “dia mais importante do mês”. O resultado não é 
cumulativo, toda semana é um universo diferente. Você não respira. 

• A agência não tinha estrutura para ter um resultado bom, aí eu fui 
rebaixado. 

• Eu não tenho coragem de ir embora, eu tenho muito medo. 

• O melhor do meu trabalho é o contato com as pessoas, sentir que 
podemos ajudar quem precisa. 

• Meu chefe não me inspira nem tem meu respeito como profissional. 

• A empresa está se perdendo, abandonando sua missão e seus valores, 
esquecendo seu papel de banco público. 

• A organização e eu temos um caso de amor (com muitos 
desentendimentos) sou muito grato por tudo que conquistei por 
trabalhar nessa empresa. 

Estabilidade e 
segurança 

 
 

Progressão rápida 
 
 
 

Salário bom 
 

Ingerência política 
 
 

Concurso: prisão 
psíquica 

 
Cobranças, métricas, 

metas 
Retirada da 

incorporação 
 

Estresse, saúde 
prejudicada 

Carga horária 8h 
Medo de perder a 

função 
 

Tecnologia insuficiente 
Prazos curtos 

 
Rebaixamento 

Medo de perder o 
emprego 

Contato com pessoas 
 

Falta de lideranças 
inspiradoras 

 
Função social 

 
Amor e gratidão 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

P6 tem consciência do preço alto que paga por isso em termos de saúde física 

e emocional, bem como do comprometimento do tempo que deveria ser dispensado 

aos aspectos particulares da vida. pois sofre com o que chama “assassinato dos 

valores eleitos pelos empregados para a organização”. Talvez por isso projete certa 

agressividade, que pode ser momentânea, por perceber que todo esforço se perde 

porque “nunca viu a empresa tão fora da função dela, que é pública”. Às vezes precisa 

de remédio para dormir. Luta para “permanecer no trabalho e para resistir ao trabalho” 

(THIRY-CHERQUES, 2004, p. 13), 
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A descrição de P6 corresponde ao que Morgan (2011) considera na metáfora da 

organização como prisão psíquica, segundo a qual as organizações e as pessoas 

caem em armadilhas criadas por elas mesmas com base nas ilusões que criam, 

simplificando e distorcendo a realidade, num obstinado movimento de adaptação às 

adversidades. Disso resulta o aprisionamento de ambos.  

Para P6 a ascensão meteórica incluiu no contrato psicológico de trabalho que 

seria fácil não apenas manter-se gerente, mas crescer infinitamente, ou incorporar a 

função gerencial ao salário, itens que se revelaram ilusórios. Antes ele não 

considerava a possibilidade de decesso. Havia a incorporação da função naquele 

banco, alimentando uma visão de segurança a longo prazo. Agora, extinto esse 

recurso, por iniciativa da empresa, revela-se o caráter ilusório da rápida ascensão. No 

discurso da organização, as carreiras sólidas, construídas em bases sustentáveis, se 

manterão. Isso desvenda vulnerabilidades, caem as máscaras da estabilidade, da 

segurança e da permanência.  

Compromissado financeiramente para uma renda de nível gerencial, P6 quase 

entra em colapso: 

você se submete cada vez mais a aceitar as coisas, mesmo que você não 
concorde, porque você não tem coragem de sair do concurso público, não 
tem coragem de deixar uma função, na verdade, no meu caso, eu não tenho 
mais coragem. 

 

P6 vive um momento de busca de superação do sofrimento pelo prazer no 

trabalho. Por enquanto, vislumbra uma alternativa para sair da crise, representada 

pela possibilidade de crescer ainda mais, pois está desejoso de um cargo de gerente 

executivo na matriz da empresa. De certa forma isso prova que ele continua preso ao 

mesmo modelo cognitivo, no mapa mental da ascensão. Ou da ilusão. O sofrimento 

decorre, em parte, do abalo à representação da empresa camarada, provedora e 

protetora, com quem tem um relacionamento de amor e gratidão. Essa representação 

está em reelaboração diante da perda do benefício da incorporação, que asseguraria 

tudo que é importante para P6 em caso de destituição. 
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Figura 17: Bambolê P7R32,7-4 

Fonte: Participante 7 

A Figura 17 retrata a rotina atribulada da P7, pois o bambolê que ela faz girar 

não pode cair, assim como os pratos que equilibra. Tudo isso com um sistema que 

não funciona, assinalado com um “x” no computador e sob a pressão exercida pela 

presença do cliente, que espera pelo melhor atendimento. Sozinha, ela “tem que fazer 

o negocial, que é da função, e o operacional, pois ninguém ajuda”. 

P7 revela comportamento adaptativo, equilíbrio, senso de autodireção, força dos 

desejos, além de altruísmo, socialização, otimismo, sentimento de expansão e 

progresso. Mostra um certo medo de ameaças ambientais e uma dose de melancolia, 

pois “todo mês tem que dar mais de si, e às vezes você não consegue, às vezes é 

impossível bater 100% da meta, e a empresa não aceita isso, ela quer sempre 100% 

de você, o tempo todo”, mostra também vitalidade e uso construtivo das próprias 

potencialidades. 

Apesar do esforço diário, a participante está satisfeita com a própria evolução 

como gerente, pois lhe permitiu organizar a vida financeira. Baseia-se na experiência 

profissional antes do banco, a qual correspondia ao sonho de exercer a profissão de 

psicóloga organizacional, mas deixava a desejar quanto às expectativas reais de 

progressão. No banco a progressão foi mais acelerada do que planejou: 

“eu era TB (Técnico Bancário) há três anos, e aí eu substituía o gerente, mas 
eu estava tentando a vaga de assistente, que é a função intermediária, e aí 
[...] o Regional me chamou, falou pra fazer o CPA10, que era obrigatório para 
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ser gerente, e disse que tinha uma vaga, então me mandou fazer a entrevista 
com o gerente geral e ele me selecionou”. 

Ancora seus pensamentos também na história do pai, aposentado de banco 

público, o que lhe proporcionara um entendimento geral do que era o trabalho e a fez 

querer a segurança e oportunidade de crescimento que o concurso público para banco 

oferecia. 

Quadro 10: ancoragem e objetivação P7R32,7-4 

Ancoragem Objetivação 

• Quero organizar minha vida, eu tenho um imóvel financiado... 

• Trabalhar significa segurança. 

• Eu era psicóloga em uma empresa de vigilância onde não tinha 
possibilidade de crescimento. Estou satisfeita por ter alcançado o cargo 
que queria no prazo estipulado por mim. 

• O banco me dá segurança e conforto. 

• O mais importante é ser honesto e minha responsabilidade social  

• A empresa está passando por uma reestruturação muito grande, está 
fechando algumas agências, perdendo funções gerenciais, a gente não 
sabe o que vai acontecer. 

• Agora ninguém mais tem apoio dentro da agência. 

• O melhor do meu trabalho são os colegas e os clientes. 

• O pior do meu trabalho é a volatilidade trazida por políticos do governo. 

• O sistema nem sempre funciona como desejamos, mas somos 
cobrados igualmente apesar dessas limitações. 

• Estou me adaptando às mudanças, espero que melhore, embora 
desconfie um pouco. 

• O mais importante é ter segurança futura, para uma velhice tranquila. 
 

• Meu pai era bancário do Banco do Brasil. 

Estabilidade 
Segurança  

Progressão rápida 
 
 

Remuneração 
Função social 

Reestruturação 
Medo de perder a 

função 
Sem equipe 
Convivência 

 
Ingerência política 

Tecnologia insuficiente 
Cobranças 

Falta de lideranças 
confiáveis 

Aposentadoria 
tranquila 
Concurso 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

A cobrança é pelo resultado bem feito, porém as condições operacionais são 

insuficientes e não é possível atender sempre ao que é solicitado. Mesmo assim, 

considera que 

“estou feliz com a minha função, estou satisfeita, o que me deixa insegura é 
a questão de como o banco está no momento, passando por uma 
reestruturação muito grande, é...por uma questão de função gerencial, 
também, e aí a gente fica insegura sobre o que vai acontecer amanhã, com 
a minha função, principalmente, né, porque estão fechando algumas 
agências, perdendo funções gerenciais, e aí a gente não sabe o que vai 
acontecer”. 

P7 diz que agora está estudando para obter a CPA 20, pois o prazo para realizar 

a prova é janeiro, e quem não conseguir a certificação será cortado da função.  

Contou ainda que tenta buscar o equilíbrio emocional fora do trabalho. Joga 

vôlei, faz musculação. Para Gaulejac (2014), o profissional cria resistências, entre as 

quais a mais frequente é a separação entre o “eu organizacional”, oficial, que se 
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manifesta de modo cordato, entusiasmado, e o “eu verdadeiro”, que se manifesta 

criticamente em ambiente privado. É uma espécie de jogo em que a pessoa finge que 

entende o processo e se compromete a contribuir, manifestando-se apenas pela 

busca de soluções, pois qualquer crítica pode resultar o enquadramento no “perfil 

queixoso”, para o qual não há espaço no ambiente organizacional. 

 

Figura 18: Gerente do futuro: utilitário P8R35,6-4

 

Fonte: Participante 8 

 

P8 pensa que a função gerencial está em extinção, em pouco tempo todos os 

negócios poderão ser realizados por computador. Mas esse processo não vai ser tão 

rápido assim, ele não será atingido: 

“você não vai mais precisar do gerente, a hora que você precisar de um 
crédito, você vai entrar lá pelo computador, fazer; se precisar fazer um 
investimento, você vai entrar lá e fazer; isso que estão tentando agora, vários 
bancos sem gerentes, sem agência, sem gerente, banco virtual, eu tenho 
certeza de que daqui a alguns anos vão ser poucos, não é, vão existir ainda, 
mas vão ser poucos; eu fico preocupado, né, mas como acho que não vai ser 
tão rápido assim, até chegar a minha vez já...vou conseguir me 
aposentar...pra mim faltam 30 anos, mas se eu for competente o suficiente, 
eu vou me mantendo no cargo”.  

Sonha com o retorno da incorporação da função ao salário e com o horário de 

seis horas de trabalho por dia, pois não pretende passar os 30 anos que faltam para 

a aposentadoria exercendo o cargo de gerente.  

A figura fala de equilíbrio, ao lado de introversão, inibição e repressão. 

Predominam agudez, precisão e racionalidade, bem como o esforço para o controle 

das emoções. O mundo externo é percebido como incerto e imprevisível, há 
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necessidade de se defender de perigos e, inclusive, guardar dinheiro para o caso de 

perder a função, afinal, “que a preocupação seja qualquer uma, menos dinheiro”.  

A ascensão foi rápida, “fiquei um ano como assistente, e agora mais quatro como 

gerente”, mas, se pudesse, buscaria outro emprego, também público, mas está 

satisfeito com os 13 mil reais mensais que lhe proporcionam um bom padrão de vida. 

O salário oferecido pelo banco supera muito o que recebia nos empregos anteriores, 

no IBGE e no posto de saúde, ambos públicos. Fez vários concursos, queria passar 

para algum tribunal. Fez o curso de Direito pensando em ser delegado de polícia, ou 

alguma coisa na área pública, nunca pensou em advogar. 

Queixa-se do excesso de atividades e cobranças. Diz que o sistema do banco 

registra os atendimentos das pessoas que vieram à agência: 

“a gente fala que precisa de apoio, aí o Regional diz...olha, você só atendeu 
dois clientes; ele sabe que atendi dois que estiveram na agência, na verdade 
atendi mais de 20, que é a média que eu atendo; falo no What’sApp, falo por 
e-mail, por telefone...meus clientes não querem mais vir à agência”. 

 
Quadro 11: objetivação e ancoragem P8R35,6-4 

 
Ancoragem Objetivação 

• O negócio é segurança, segurança financeira. 

• O negócio é ficar mais velho e não se preocupar com dinheiro. 

• Eu vim de outros dois serviços públicos de salário bem menor. Logo 
descobri que poderia ter um salário muito bom aqui, sem disputar com 
milhares de pessoas. 

• Trabalhar significa o meio de obter o meu sustento e de minha família. 

• Não deixo faltar nada para minha família. 

• Queria estar em outro lugar, mas em alguma coisa na área pública. 

• Tenho 900 clientes que me demandam, outro dia não consegui atender 
por falta de tempo, aí recebi ouvidoria. 

• Tiraram as pessoas que ajudavam a gente. 

• Meus exames e tratamentos... estou deixando para lá...  

• Hoje eu não sei o que faria se perdesse a função, o salário cairia de 13 
para 3 mil. Sempre guardei dinheiro para uma situação difícil. 

• Eu quero ser incorporado e trabalhar 6h. 

• O melhor do meu trabalho são os amigos com quem convivo. 

• Gosto muito quando consigo bater minhas metas. 

• Tem que produzir e tem outro que quer o seu lugar. 

Segurança 
Aposentadoria 

tranquila 
Salário bom 

 
Sustento 

 
Concurso 

 
Falta de tempo 

Sem equipe 
Saúde ameaçada 
Medo de perder a 

função 
 

Carga horária 8h 
Convívio, colegas 

Metas 
Competição interna 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 Quanto à saúde, afirma que não está boa, diz “eu estou negligenciando, eu 

tenho que ir ao dentista, eu tenho que fazer minha vasectomia, eu tenho problema de 

varizes, eu estou deixando pra lá...”. Dejours et al. (2009) falam do sofrimento no 

trabalho, da carga psíquica negativa acumulada, e dizem compreensível que a fadiga, 
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“mesmo se ela resulta de uma carga psíquica excessiva, tenha uma tradução 

somática” (p. 29). 

 Embora adaptado à rotina, P8 queixa-se de não ter um empregado de apoio 

para todas as demandas que tem, e lhe falta tempo para resolver tudo, o que resultou 

no recebimento de uma reclamação na ouvidoria, coisa que não tinha acontecido 

antes. O que o deixa chateado é isso, agora já não consegue atender a todos como 

gostaria, uma vez que tem que fazer até acerto contábil. 

 P8 assemelha-se ao trabalhador golem “utensílio” descrito por Thiry-Cherques 

(2004, p. 31), porque “se amolda aos valores do sistema e não se dá conta do quanto 

é um instrumento” (p. 32). Para esse autor esse tipo de trabalhador resulta de práticas 

de Recursos Humanos que prometem conforto e segurança ao empregado, deixando-

o com medo de ficar desamparado no futuro. 

 

Figura 19: Meu trabalho, minha vida P9R33,8-2 

 

Fonte: Participante 9 

 

Para explicar sua visão do mundo do trabalho do jovem gerente de banco público 

P9 trouxe uma “representação simbólica” (AUGRAS,1998). Esse símbolo ressalta a 

função social do banco, a satisfação por fazer diferença para as pessoas, a missão 

organizacional, transmitida de geração a geração, dando sentido ao trabalho 

diariamente realizado, mostrando-se em conformidade com a cultura organizacional. 
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Tem consciência do risco de perda da função, e evita fazer dívidas a longo prazo, 

ainda que conte com a renda do marido, militar. Isso confirma o que é projetado em 

termos de um perfil inseguro, mas adaptativo, com predomínio de passividade, 

expectativa diante da vida, inibição. Também mostra sensibilidade, resistência 

psíquica e perseverança. A partir de dois anos de banco exerceu função de confiança, 

primeiro de auxiliar de atendimento, depois de caixa executivo e então passou para 

avaliadora de penhor, sendo escolhida para substituta de gerente, até assumir a 

função em caráter efetivo. P9 não tinha pretensão de ser gerente geral: 

eu acabei não fazendo o CPA 20, porque na época o 20 só era obrigatório 
para gerente geral, e eu não tinha pretensão de me tornar gerente geral, né, 
então não vou nem fazer, aí tenho esse argumento para não ter que fazer 
gerente geral, vou dizer que não tenho CPA 20, mas agora é obrigatório [...] 
mas hoje, vendo meu trabalho e o do gerente geral bem de perto, eu acho 
que é melhor ser gerente geral...então comecei a mudar...já estou vendo para 
fazer a pós...” 

 

 Assim, P9 está convencida de que pode progredir ainda mais na carreira, 

confirmando que “nas empresas, todas as pessoas são estimuladas a fantasiar que 

podem tomar o lugar do chefe” (FREITAS, 2000, p. 45), o que atende, antes de tudo, 

aos objetivos organizacionais produtivistas, levando as pessoas a disputas por poder 

e influência, segundo esta autora. 

Tudo é possibilitado por um emprego seguro, com um bom salário. Meu salário 

é o que me motiva, mas a relação com as pessoas é muito boa, também, mas o salário 

é muito importante”. Experiências anteriores, na Secretaria do Ambiente e na padaria 

da mãe, onde aprendeu a importância de “realizar o trabalho direitinho” para garantir 

o bom salário, ancoram suas ideias.  

Sente-se bem quando os colegas se ajudam quando alguém não está 

conseguindo fazer a meta. Diferentemente da maioria, manifesta interesse pelo outro 

e valorização do trabalho em equipe, quando diz:  

“a gente vê muito isso no fim do mês, quando tem alguma campanha em que 
todo mundo tem que fazer uma quantidade de produtos e se essa pessoa não 
tiver feito, ela perde a função [...] todo mundo se mobiliza para ajudar essa 
pessoa [...] não é o banco que incentiva isso, a gente mesmo que se 
mobiliza”. 
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Quadro 12: ancoragem e objetivação P9R33,8-2 
 

Ancoragem Objetivação 

• Financiamento habitacional. 

• Antes trabalhei com minha mãe na padaria que ela tem e na secretaria 
do meio ambiente. 

• O salário é o mais importante, trabalhar e não ter salário é desumano. 

• Trabalhar significa manter meu sustento. 
 

• Estou satisfeita, mas penso em crescer na carreira. 

• Eu não tinha pretensão de me tornar gerente geral, mas agora comecei 
a mudar, tem tanta gente que não trabalha direito e eu faço meu 
trabalho tão direitinho, porque eu não posso ser? 

• A gente acaba aprendendo muita coisa, tem muita gente diferente. 

• Eu nem lembrava que tinha feito o concurso, quando chegou a 
convocação, caiu como uma luva. 

• Tem uma agenda sistêmica, meio que determina o que eu tenho que 
fazer todos os dias. E tem uma rotina de acompanhamento que todo 
mundo acaba fazendo. E ainda tem e-mail e WhatsApp de clientes. 

• Eu evito fazer dívidas a longo prazo. 

• O problema do meu trabalho é envolver todo mundo em prol dos 
resultados da agência. Com todos juntos é mais fácil alcançar os 
objetivos. Se eu fosse meu chefe tentaria unir a equipe. 

• Gostaria que fosse diferente a forma de gestão dessa 
superintendência. 

Função social 
Rápida progressão 

 
Salário bom e 

benefícios 
Sustento 

Status de poder 
 
 
 

Aprendizado 
Concurso 

 
Demandas múltiplas 

 
 

Medo de perder a 
função 

 
Trabalho em equipe 
Resultados, metas 
Falta de lideranças 

inspiradoras 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

A privatização a “assusta, mas não assombra”, pois faz um trabalho bom e assim 

tem chance de continuar, caso haja demissão de concursados. Diz que 

empregabilidade é a palavra mais usada pelos gestores para cobrar resultados, em 

tom de ameaça. 

Apesar da correria e da cobrança exagerada por resultados, o trabalho é sua 

vida, diz “não consigo viver sem trabalhar, mais, não”. O trabalho fica em segundo 

lugar em importância, logo após a família. Não gosta de admitir, mas até sente falta e 

vontade de voltar quando está em férias, pois fica sem outras referências. Nesse 

sentido, assemelha-se aos trabalhadores confinados das indústrias petrolíferas, 

descritos por Salles e Costa (2013), os quais sentem falta dos capacetes quando estão 

fora do trabalho. 

P9 relaciona-se com o trabalho concentrando-se nas tarefas que devem ser 

feitas, sem atentar para a problemática das inter-relações entre o sujeito e o social, 

entre a empresa e os empregados, à margem dos “processos ideológicos que 

aprisionam os humanos em modelos alienantes da existência” (MORGAN, 2011, p. 

372). Não se percebe como agente da história, no sentido de problematizá-la, 

reinterpretar os fatos e procurar evolução e melhores condições para todos. Adere aos 
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princípios da gestão gerencialista, abordada por Gaulejac (2014), segundo o qual “a 

busca do lucro é acoplada a um ideal” (p. 119), visando a adesão voluntária à 

proposta. Na busca pela garantia do próprio emprego e função gerencial, adere à 

ideologia organizacional e está disposta a trabalhar pelo que é comunicado como 

missão da empresa. Replica o discurso de equipe, porém, de fato, precisa trabalhar 

pela avaliação de desempenho individual. 

 

Figura 20: Plantando dinheiro nas lavouras do Brasil P10R35,15-12 

 

Fonte: Participante10 

 

Essa figura expressa a importância da função social do banco, levando recursos 

financeiros a todo o país, seja por meio da atuação no comércio exterior, seja por meio 

dos financiamentos agrícolas. Assim comunica sua identificação com o banco. 

Por outro lado, deixa claro que trabalho significa renda. Explicita que ficaria 

satisfeito em trabalhar no nível estratégico, quando diz que “Brasília é muito grande, 

eu gostaria de trabalhar lá”, revelando o desejo de conquistar um lugar na matriz do 

banco, onde teria uma visão de conjunto da organização e de todas as suas 

atividades. 

Nos aspectos projetivos observa-se passividade frente às decisões as quais não 

pode influenciar do lugar que atualmente ocupa, mas está obrigado a vivenciar os 

efeitos das decisões de outros, por exemplo, quanto à reestruturação do banco.  
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A figura também mostra objetivos elevados, porém sugere sentimentos de 

inferioridade no ambiente. P10 tem noção de passar uma imagem de poder que não 

corresponde à realidade, afirma que “os outros pensam que eu mando muito quando 

eu não mando nada”. No primeiro contato realizado na agência estava barbudo e 

vestia jeans, mas no dia da entrevista apresentou-se barbeado, de terno e gravata, 

mostrando preocupação com a autoimagem e aderência ao padrão de conformidade. 

P10 ancora suas representações tanto em experiências remotas quanto outras 

recentes. As mais antigas são o trabalho temporário no censo demográfico e depois 

como vendedor de seguros. Já em vivências mais recentes, viu sua função de gerente 

administrativo ser extinta em virtude de uma reestruturação no banco, ao fim de 2016. 

Na ocasião, precisou buscar nova colocação, conquistando, depois de três meses, o 

lugar de gerente geral em agência, com salário menor do que antes. Outros não 

conseguiram recolocação em cargo gerencial. Entende que a função é discricionária 

do banco. Hoje sabe o que significa dizer que não é, apenas está gerente. Essa 

realidade alimenta o medo de perder a função, pois isso mudaria sua vida ao reduzir 

sua renda mensal a um quarto do que é hoje.  

Prefere acreditar que os executivos do banco estão preocupados com o bem e 

a continuidade da organização, para que valha a pena ir trabalhar todo dia. Espera 

que a reestruturação seja o melhor caminho, caso contrário, “criou-se uma ferida nos 

funcionários do banco para nada”. A esperança é contraditória com a dor da 

experiência vivenciada. Pagès et al. (2006) explicam que nesse processo o próprio 

indivíduo realiza uma espécie de autopersuasão para resolver seus debates e 

conflitos internos, reforçando a ideologia dominante. 

Se diz doente e somatizando o estresse, visível nas manchas avermelhadas no 

rosto e pescoço, durante a entrevista. Mesmo assim, o estresse está familiarizado, o 

considera inerente ao trabalho.  
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Quadro 13: ancoragem e objetivação P10R35,15-12 

Ancoragem Objetivação 

• Meu trabalho significa dinheiro que o banco mexe no país, dinheiro para 
a agricultura, para o comércio exterior. 

• Trabalho com significado tem que ver se estou fazendo diferença na 
comunidade. 

• Trabalhei como bancário temporário no censo de 2000 e também 
vendendo seguro. 

• Em 3 anos virei gerente de atendimento, depois de relacionamento, aí 
passei para a alta renda, gerente de administração e agora gerente 
geral. 

• Eu não queria sair do Rio, gosto dessa área negocial, mas Brasília é 
muito grande, eu gostaria de trabalhar lá, Brasília vale o sacrifício. 

• Enquanto gerente geral, quando tenho a vaga eu posso nomear para 
minha agência qualquer pessoa que esteja entre as 20 classificadas no 
banco, é discricionário meu. 

• Ser gerente é não mandar nada enquanto as pessoas pensam que eu 
mando muito. 

• Não sei se esse era o caminho, do jeito que foi feito. 

• Agora só existe eu e um gerente de atendimento, esse do povão, 
gerente de relacionamento não tem, migraram para o escritório virtual. 

• O banco prioriza mais os produtos de seguridade e crédito. 

• O chefe é esforçado, mas não é alguém em quem eu possa me 
espelhar, sinto falta de ter tido um tutor, um mentor. 

• Raramente eu sonho com o trabalho, tem que estar muito estressado. 

• Minha mulher só percebe assim, quando estou muito irritado. Toda 
minha irritação é por conta do trabalho. 

• Não sei o que é um trabalho sem estresse, é inerente. 

• O problema do meu trabalho é o estresse. 

• Estou doente, somatizo muito, passo mal, dor de cabeça, irritado, dor 
aqui, dor ali, eu entro em férias, tudo passa. 

• A função é discricionária do banco, hoje você está, amanhã você não 
está. Tenho medo de perder a função. 

• Antigamente perder a função era só por processo administrativo, era 
uma possibilidade remota, quando você tinha um mau desempenho era 
rebaixado e isso era uma vergonha. Hoje o banco demite por erro, faz 
processo administrativo. 

• Perder a função reduz muito o salário, o gerente de relacionamento 
ganha 8 mil, cai para uns 4. 

• Eu tenho amigo do banco que é meu padrinho de casamento. 

• A privatização passa menos pelo banco e mais pelo governo, a 
ideologia política, caminha para privatização pela direita e por manter o 
banco pela esquerda. 

• O banco é um player forte, ajuda a regular o mercado, senão ficamos à 
mercê do Itaú. 

• Penso que a empresa vai mal. 

• A empresa e eu nos entendemos. 

• Pelo que existe por aí acho que ganho bem, mas acho que eu ganho 
pouco pelo que faço. 

• Trabalhar significa renda. 
 

Função social 
 
 
 
 
 

Ascensão rápida 
 
 

Status de poder 
 
 
 
 
 

Reestruturação 
 
 
 
 

Resultado, metas 
Falta de lideranças 

inspiradoras 
 

Estresse, saúde 
ameaçada 

 
 
 
 

Medo de perder a 
função 

 
 

Destituição 
 
 
 

Inter-relações, 
amizades 

Ingerência política 
 
 
 
 
 

Relacionamento de 
amor 

Salário bom 
Renda 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

Sente-se responsável pela formação e desenvolvimento dos funcionários sob a 

sua gestão e sente satisfação nesse processo, pois gostaria de ter encontrado um 

líder capaz de inspirá-lo. Nota-se o desejo de estabelecer o tipo de vínculo psíquico 
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que atrela uns aos outros, formal e afetivamente, ao qual Enriquez (2014) se refere 

no que chamou de estrutura carismática. Ocorre quando há sentimentos positivos de 

admiração e mimetismo pelos chefes, vistos como detentores de esclarecimento e 

inteligência. Esse seria o padrão de vínculo carismático desejado por P10, para quem 

o próprio chefe é alguém “esforçado”, nada surpreendente. 

 Nostalgia e um certo apego às tradições revelam perfil já bem distanciado do 

jovem que sonhou ser cineasta. 

 

Figura 21: Sem riscos e rabiscos: não sou gerente de banco público 

P11R34,11-8 

 

 

 

 

 

Fonte: Participante 11 

 

 O desenho representa uma folha em branco. P11 negou-se a desenhar, 

argumentando que não se considera gerente de banco público, por trabalhar com 

clientes de alta renda e sua realidade ser igual à dos bancos privados. A 

argumentação tem lógica, se vista pelo viés da reforma gerencial do Estado. No 

entanto, P11 nega a si mesmo, pouco preparado para lidar com as contradições 

internas geradas pela organização do trabalho. 

 Durante a entrevista P11 foi objetivo, descrevendo com facilidade a parte 

operacional do trabalho, por um lado. Por outro lado, apesar do discurso racional, 

apresentava a pele descamando e visível ansiedade. Indagado, esclareceu 

rapidamente que isso acontecia quando se estressava.  

 Incomoda-se ao ver pessoas menos qualificadas progredindo mais do que ele 

apenas por vender muito, mas questiona o modus operandi das vendas.  
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Quadro 14: objetivação e ancoragem P11R34,11-8 

Ancoragem Objetivação 

• A empresa é grande, consolidada, parte da minha vida. 

• Minha ascensão foi muito rápida, meteórica, o pessoal das antigas 
demorava bem mais tempo para ir galgando funções. 

• O número de gerentes tem encolhido com as reestruturações. 

• Cheguei a trabalhar com publicidade, mas é um meio muito complicado 
de avançar, você não tem benefício, não tem uma remuneração mais 
consistente, o banco foi mais atrativo. 

• Minha mãe me inscreveu no concurso, meus pais eles são funcionários 
aposentados. 

• Eu me vejo aposentado no banco, não sou empreendedor. 

• Depois que entrei no banco minha agitação aumentou muito, hoje sou 
hiperativo; quando está assim muito calor minha pele fica irritada, mas 
também tem um pouquinho de estresse. 

• Não me encaixo no perfil que é exigido hoje, o que pesa é a 
performance em vendas, fiz duas tentativas para ser promovido e não 
fui aprovado. 

• Tem que vender toda a linha de seguro de vida, de carro, residência, 
consórcio...não sei como eles fazem, realmente eu não sei, senão eu 
fazia também.  

• O banco...na teoria ele prega uma coisa boa, mas às vezes a teoria 
difere da realidade, a gente tem que se virar, como pode a gente ficar 
sabendo de novidades pelo cliente? Mas...manda quem pode, obedece 
quem tem juízo. 

• Eu vim para cá por medo de perder a comissão. 
 

• Aqui na alta renda eu materializo o banco público nas amarras, na 
licitação, da burocracia. 

• No segmento de alta renda é difícil materializar o significado do seu 
trabalho, é diferente de você financiar casa, carro para o cliente, aqui 
não tem isso. 

• Tenho clientes de bancos privados, eu sou tão celetista quanto eles, a 
diferença é a cultura organizacional, aqui a empresa é protecionista 
com o funcionário. 

• Eu não tenho subordinados diretos. 

• Gosto de aprender muito com as pessoas...parece um jargão, mas eu 
consigo absorver aprendizado em qualquer situação. 

Empresa fantástica 
Ascensão rápida 

 
Reestruturação 
Remuneração 

consistente 
 

Concurso 
 

Aposentadoria 
tranquila 

 
Saúde ameaçada 

 
Resultados 

 
 
 

Competição interna 
 
 

Falta de confiança nos 
administradores 

 
 

Medo de perder a 
função 

 
 

Burocracia 
 
 
 

Empresa protecionista 
 

Sem equipe 
 

Aprendizado 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 Filho de aposentados pelo banco, diz que adora trabalhar ali, não se vê fazendo 

outra coisa, deseja aposentar-se nesse lugar. No conjunto, então, o evento sugere 

que estava incomodado com uma situação momentânea no trabalho, à qual precisava 

se adaptar:  

“hoje o banco passa por muitas mudanças, perfis diferentes que existem 
agora, e eu vejo hoje que eu talvez tenha chegado ao ápice da minha carreira, 
jovem assim, não me vejo crescendo, pelo menos no curto prazo...curto e 
médio prazo...não me vejo crescendo nessa...nessa...nesse novo formato”. 

 O fato de P11 se imaginar gerente geral pode ser relacionado à necessidade 

de reconhecimento, que “[...] excita o desejo e é o bastante para investir nele toda sua 

energia. Mas o fato de progredir na hierarquia [...], diferente de uma refeição que 
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acalma a fome, não acalma a ambição, muito pelo contrário [...]” (PAGÈS et al., 2006, 

p. 138). Esses autores explicam que ser reconhecido é do nível da fantasia de “ser 

amado pela organização” (p. 134). 

 A representação da ascensão “meteórica” não o preparou para ser reprovado 

em dois processos seletivos para gerente geral, e agora ele precisa ajustar essa 

representação à realidade, quando concorre aos cargos mais altos. Por isso se 

apresenta um pouco angustiado, frustrado quando “a carreira mostra que o caminho 

da derrota é sempre possível, o terror de não chegar lá [...]” (PAGÈS et al., 2006, p. 

134). 

 P11 contou que estava naquela unidade há dois meses, e que veio para manter 

a função, ameaçada pelo fechamento de agências. Não tinha escolha, ou as possíveis 

soluções não dependiam dele mesmo, então, provavelmente por necessidade de 

preservar a autoimagem, preferiu fugir desse tipo de teste com desenho. 

Tecnicamente, diz-se que não teve comportamento adaptativo. Apesar dos 

acontecimentos recentes o angustiarem, reitera seu amor pelo banco. 

 

Figura 22: Máscaras aprisionadas ao ritmo P12R35,15-5 

 

Fonte: Participante 12 
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 P12 gerencia o que denomina “carteirão”, assim chamada por ser uma 

carteira voltada ao público de baixa renda que reúne cerca de 20 mil clientes, a maioria 

não correntista, mas usuário. Atende muitas pessoas, correspondendo a demandas 

de diferentes assuntos, o que o mantém sempre em movimento. Tudo tem que ser 

feito rapidamente, todos os prazos são “para ontem”. De fato, “a temporalidade do 

trabalho leva à imposição de ritmos, cadências, rupturas que se afastam do tempo 

biológico, do tempo da vida humana [...], o indivíduo submetido à gestão deve adaptar-

se ao tempo do trabalho” (GAULEJAC, 2014, p. 82). 

Psicólogo e psicanalista, P12 ancora suas representações no estudo da 

personalidade e do comportamento humano individual, porém, em interação com o 

outro e com o mundo. O desenho projeta o sentimento de inadequação e rejeição pelo 

ambiente, e um olhar ainda preso a acontecimentos passados, não revelados.  

Poderia predominar sentimento de incapacidade, porém existem recursos de 

autovalorização e equilíbrio, bem como senso de autodireção. Tanto que está 

preparando sua saída do banco para assumir o próprio consultório, onde espera 

estabelecer o ritmo das próprias atividades, assumindo sua personalidade, 

descortinando a própria identidade e derrubando as máscaras que já não deseja usar, 

ou assumindo aquela que lhe faça mais feliz. Evidencia hipersensibilidade, 

personalidade artista, delicadeza e submissão, emotividade, flexibilidade e orientação 

instintiva, dissonando do ambiente e das suas atividades no cotidiano, as quais 

requerem objetividade. 

Enquanto isso, mudam-se agências, mudam-se pessoas, mudam-se perfis, tudo 

muda em nome do lucro, “o valor da pessoa é muito pequeno”. A comissão gerencial 

é um instrumento de barganha. Por um lado, paga as contas, por outro, gera 

adoecimento por não fornecer os instrumentos para fazer as metas, imprimindo 

violência psicológica ao cotidiano do banco. O problema é 

toda essa questão de quantificar as pessoas, objetificar, consumir, aquela 
relação do capital, né, consumir o máximo possível, tanto os insumos como 
as pessoas, aquela própria frase “dar o sangue pela empresa”, mas, calma 
aí, se você dá o sangue você morre!”  
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Quadro 15: ancoragem e objetivação P12R35,15-5 

Ancoragem Objetivação 

• Contribuir com a sociedade, trabalho é algo que se faz para construir 
alguma coisa socialmente. 

• Sempre estou cansado, porque eu acho que no setor financeiro, no 
banco, acho que o valor da pessoa, dos empregados, como sujeito, é 
muito pequeno, muito apagado, vale quem contribui, quem agrega 
capital, mas como a pessoa bateu as metas não importa. 

• Ser bancário é pouco significativo para mim, é o que paga minhas 
contas. 

• Corta-se ao máximo os funcionários e sobrecarrega quem está 
trabalhando nas agências. 

• No momento estou desapontado, porque vi muitas pessoas subindo 
com algumas práticas que não são interessantes. Já vi funcionários 
apagando a venda no sistema e regravando na própria matrícula. 

• Recomendar produtos que não são os mais recomendáveis para o 
cliente. 

• O que estressa a gente é a cobrança de muitas metas. 

• Muitas vezes tenho que me colocar em uma posição de conflito que 
minha função pede e cobrar dos empregados. 

• Eu me considero uma pessoa querida, que tem bom trato com os 
clientes e com os colegas, o melhor é isto. 

• O mais importante é ter um bom relacionamento com os amigos, com 
as pessoas aqui do trabalho, com os clientes também. 

• No momento eu tenho medo de uma aposentadoria apertada, atendo 
muito beneficiário do INSS, sei que a renda cai bastante lá na frente. 

• Excesso de trabalho, é muita coisa ao mesmo tempo, todo mundo 
interrompendo, não consigo terminar um processo e parece que estou 
em uma maratona desde a hora que eu chego até a hora que eu saio. 

• Vou para casa tenso quando eu deixo o trabalho inacabado, quando 
vejo que não consegui terminar tudo que eu tinha que fazer, resolver. 

• É tudo para ontem, tudo com ansiedade, com agonia, tudo é um 
problema enorme. 

• Tudo muda muito rápido, não sei se amanhã estarei nesta agência, 
será que vou perder a função? É um instrumento de barganha, se você 
não bate a meta, amanhã você pode não estar nesta comissão. 

• O gerente pode colocar comentários na avaliação do funcionário que 
pode atrapalhar a ascensão dele dentro da empresa. 

• Eu acho que a empresa já foi muito gerida por interesse político. 

• A gente sabe que às vezes tem empréstimo para pessoas que não têm 
muito perfil. 

• Pessoas que não são técnicas, muitas vezes, né, não são muito 
capacitadas para assumir, pelo fato de ser um banco público tem muita 
indicação. 

Função social 
 
Resultados financeiros 
pouco valor do sujeito 
 
 
Renda 
 
Falta empregados na 
equipe 
Competição interna 
desleal 
 
Foco no resultado 
 
Metas, cobrança 
 
 
Inter-relações 
 
 
 
Aposentadoria 
tranquila 
 
Múltiplas demandas 
 
 
Prazos curtos 
 
Medo de perder a 
função 
 
Poder 
 
 
 
Ingerência política 
 
 
Nomeações políticas 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 Está evidente que ser gerente de banco público perdeu o sentido para P12, que 

discorda abertamente da lógica financeira que rege a sociedade atual. Como diz Thiry-

Cherques (2004), é difícil manter o espírito são diante da forma de trabalho que aí 

está, então, para P12, o concurso, inicialmente símbolo de segurança, se transforma 

em violência psicológica, gerando adoecimento. 
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P12 percebe os gerentes de carteirão preteridos no banco, por não fazerem 

negócios vultosos. Está visivelmente estressado, indignado com as condições de 

trabalho que encontra no banco, acumulando energia psíquica de desprazer, pois vive 

o que Dejours et al. chamam de “trabalho fatigante” (2009, p. 25), que aparece quando 

a carga psíquica negativa resultante da tensão no trabalho cresce, levando à fadiga 

e, assim, instalando a patologia. 

 

Figura 23: Gerente virtual P13R27,4-2,5 

 

Fonte: Participante 13 

 

A figura 23 foi produzida por um gerente do escritório virtual e atende o segmento 

de alta renda, clientes “disputados e exigentes”. Precisa de muitos lembretes, como 

os post-its desenhados, para não esquecer de nenhuma das demandas, múltiplas e 

imediatas. Também tem que “ficar rodando muitos pratos ao mesmo tempo sem deixar 

nenhum cair”, e se “mantém em alta adrenalina” o tempo todo, por isso ser gerente de 

banco público é uma “loucura”. Descreve o ambiente de trabalho: 

“a gente faz atendimento por telefone e por e-mail, basicamente isso, 
atendimento digital [...] tem demanda o dia inteiro, o tempo todo. São clientes 
nossos, que já eram do banco e foram migrados para esse novo modelo [...] 
no nosso escritório tem uns 20 gerentes, mas só aqui (neste prédio) são nove 
escritórios, divididos por segmentação de perfil de renda, aplicações e 
também PF e PJ”. 

 

Do ponto de vista projetivo, o desenho confirma desinibição, sentimento de 

expansão, atitude de expectativa diante da vida. P13 tem consciência de que é muito 

jovem, comparando-se aos colegas, e está na fase inicial da carreira. Sabe que o 

rendimento atual, que hoje satisfaz, pode não o fazer quando realizar o desejo de ter 

filhos, mas espera que nesse momento já tenham surgido novas oportunidades de 
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crescimento na carreira e quer estar amadurecido para aproveitá-las. Os traços 

mostram capacidade de manter o equilíbrio da personalidade, perseverança 

emocional, racionalidade. Sente-se bem em relação ao trabalho: 

“não vou falar honestamente que me sinto empolgado por estar indo 
trabalhar, mas...assim, encaro...sem problemas, também, nada que eu faça 
com desgosto, também não, algo que faz parte da vida [...] eu me vejo dando 
um bom atendimento aos clientes e me sinto bem recompensado com isso”. 

 

Quadro 16: ancoragem e objetivação P13R27,4-2,5 

Ancoragem Objetivação 

• Trabalhar é uma forma de manter uma qualidade de vida boa dentro do 
nosso sistema atual. Um padrão de vida legal, desfrutar de lazer, ter 
uma remuneração adequada. 

• Uma remuneração que me satisfaz. 

• Ser bancário é uma correria, não momentânea, o tempo todo. 

• São muitas tarefas, tarefas que são “cumpríveis”, só que não no prazo 
que o banco quer. 

• A empresa tem me dado oportunidade de ascensão. 

• É uma empresa sólida, dá bons resultados para quem dá bons 
resultados também. 

• Privatização é algo que me gera medo hoje. 

• Meu pai era servidor público, então, desde pequeno eu sempre escutei 
que a estabilidade de vida estaria ligada a um concurso, meus pais 
sempre me estimularam a fazer. Minha mãe tinha uma escola 
particular, e uma sócia, a gente via a dificuldade de manter uma 
empresa neste país. 

• Eu pensava em fazer outros concursos, mas a gente vai ficando 
acomodado. 

• Nem sempre que você não faz a meta isso é um grande problema. 
Claro que existe risco de destituição, mas não é imediata, é a médio 
prazo, em relação aos bancos privados a gente tem uma boa situação. 

• Se eu fosse meu chefe eu estaria muito satisfeito com meu trabalho, 
estou desempenhando bem o que ele espera 

• Meu trabalho é satisfação, tanto por reconhecimento pessoal quanto 
por remuneração. 

• Às vezes sofro um pouquinho quando algo não dá certo no sistema. 

Remuneração 
adequada 

 
 

Prazos curtos 
Múltiplas demandas 

 
Ascensão 
Gratidão 

 
Privatização 

 
Concurso 

 
Estabilidade 

 
 
 
 

Meta 
 
 

Sucesso 
 
 

Tecnologia ineficiente 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 

 Esse perfil corrobora a acomodação no lugar de gerente, que lhe proporciona 

um bom padrão de consumo e “tranquilidade em relação às contas”.  

O pai, também servidor público, ensinou que, para aproveitar a vida, temos que 

trabalhar. Já a mãe, empresária, proporcionou a visão do quanto é difícil a vida dos 

empreendedores neste país. A família é muito importante para P13,  

“minha família é tudo pra mim...meus pais, meus avós...tenho eles como 
base, como exemplo...e...acho que...como eu falei antes, acho que tudo que 
a gente faz em relação a trabalho tem a ver com a gente mas também tem a 
ver com todos que estão ao nosso redor, tem a ver com a família... família é 
tudo pra mim”. 
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 Percebe-se que os ensinamentos familiares ancoram a busca de emprego 

estável, ao lado do que observa em relação ao mercado e à condição de trabalho de 

amigos, que, “em média as pessoas da minha idade são...não estão bem, até por 

questão da economia, alguns não prestaram concurso [...]”. Chegou a fazer primeiro 

o concurso e definir depois disso o que queria fazer na faculdade, adaptando a 

formação à carreira, pois não tinha uma definição da carreira que desejava seguir, a 

não ser que fosse jogador de futebol. 

 Para P13, o melhor do trabalho é “ver o cliente satisfeito, acima de tudo, ver o 

banco também satisfeito, porque é quem paga o meu trabalho, o meu salário”. Está 

de acordo com “a ideologia segundo a qual o potencial humano em sinergia com os 

objetivos da rentabilidade da empresa leva ao desenvolvimento de ambos” 

(GAULEJAC, 2014, p. 193). 

 Durante o fim de semana, afirma P13, “faço o possível para esquecer o trabalho 

e tudo isso”, adotando inconscientemente a “cisão entre a vida e o trabalho como 

estratégia de sobrevivência” descrita por Thiry-Cherques (2004, p. 49). 

 

Figura 24: Feixe de luz oscilante P14R29,6-2 

 

Fonte: Participante 14 

 

P14 esclarece que desenha a percepção de que o banco é muito bom e da 

gratidão que tem pela empresa, a quem deve muito. As pessoas podem não ser tão 

boas, mas o banco é “uma mãe”. Mesmo assim, procura “outra coisa pública”, mais 
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tranquila, sem sobressaltos, alinhado à figura que projeta busca de adaptação 

mediante conflitos. Entende que “bancário não é profissão”, não prepara a pessoa 

para o mercado por meio de conhecimentos específicos. Por isso, estuda 

incansavelmente para outros concursos. 

P14 relata a situação “sem perspectivas profissionais” que tinha após o serviço 

militar, vendo o banco surgir como tábua de salvação. Refere-se também à 

observação da situação difícil de amigos que encontram dificuldade de conquistar e 

manter um lugar no mercado de trabalho atual.  

 

Quadro 17: ancoragem e objetivação P14R29,6-2 

Ancoragem Objetivação 

• Minha ascensão foi rápida. Primeiro fui assistente de atendimento, 
depois virei gerente.  

• Mas nem tentei ir além, porque não me identifico muito com o serviço 
do gerente, com as metas, o tipo de cobrança. 

• Estou aqui, mas estou estudando para outro concurso. 

• Quando saí do quartel estava sem perspectiva de trabalho, um 
professor falou que era bom fazer o concurso. 

• Nunca pensei em ser bancário, queria o BNDES, o mercado de trabalho 
era ruim. 

• Se eu tivesse que escolher outro trabalho seria uma coisa pública, mas 
sem metas, sem tanta cobrança, aqui no banco é um pouquinho 
demasiado. 

• Qualquer erro é muito complicado, você tem que pagar. 

• Eu até vendo, mas não gosto dessa cobrança excessiva. Às vezes 
consigo fazer as metas, às vezes não, aí tem a avaliação. Três 
avaliações ruins você pode perder esta comissão.  

• A maior parte do salário é a comissão, se eu perder, passo a ganhar 
menos da metade de hoje. 

• O problema do meu trabalho são as metas. 

• O melhor do meu trabalho é pessoas, conhecer pessoas. 

• Gosto do atendimento ao cliente. Isso eu gosto. 

• Eu era só PF, mas com a reestruturação eu atendo PJ...não sei nada 
de PJ. 

• É uma experiência nova todo dia, te dá uma maturidade, resolver um 
problema novo todo dia. 

• Agradeço por ter um emprego bom, eu vejo meus colegas que são 
formados, têm experiência e não estão muito bem.  

• Tenho medo de perder o emprego. Gerente, a gente se adapta, mas o 
emprego...tem muito ex-bancário taxista aqui no Rio. 

• Se for ao mercado aí fora...como é que eu estaria?  

• Não estou muito satisfeito, mas já foi pior, agradeço muito. 

• A empresa é excelente, uma mãe, as pessoas podem não ser, mas o 
banco é muito bom, devo muito ao banco. Já fiz dois anos de análise. 

• Minha saúde está boa, mas eu tenho dor de cabeça, às vezes, se tem 
algum estresse, né, que está somatizando.  

Ascensão rápida 
 

Cobrança 
 

Concurso 
 
 
 
 
 
 
 

Medo de perder a 
função, medo de errar 

 
 

Metas 
 
 

Inter-relações 
 
 

Reestruturação 
 

Aprendizado 
 
 

Remuneração 
Salário bom 

 
Medo de perder o 

emprego 
 

Gratidão 
 

Saúde ameaçada 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
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O dia a dia, entretanto, é de cobranças excessivas, tem dificuldades para 

suportá-las, “eu não me identifico muito...assim...do serviço do gerente...não do 

atendimento do cliente, mas as metas, o tipo de cobrança...eu acho [...] que chega a 

ser desumano”. A narrativa confirma a projeção do desenho, a tentativa de controlar 

as emoções, o temperamento assimilativo.  

Tem medo de perder a função, de fazer alguma besteira e perder o emprego. As 

condições de trabalho estão bem difíceis após a reestruturação, está fazendo 

operações de PJ sem o conhecimento necessário. Refere-se a isso como “risco alto”, 

e tem medo de errar e ter que pagar. P14 “gostaria mesmo é de ir para a área-meio, 

fazer outra coisa”. A realidade do banco o leva a tentar outros concursos. Assim, 

apesar da gratidão que nutre pelo banco em virtude do que já conquistou nesse lugar, 

sente-se inseguro quanto ao futuro e tenta encontrar outra alternativa mais saudável. 

 

 

Figura 25: Sobre tudo que o dinheiro é capaz de comprar P15P31,9-5 

 
Fonte: Participante 15 
 

Do ponto de vista de P15, que se considera boa com os números, mas não sabe 

desenhar, é hipocrisia dizer que se trabalha por satisfação pessoal. Ela trabalha para 

gastar. É o trabalho que lhe permite viajar, curtir a vida, lhe proporciona tudo que 

gosta. É o dinheiro, destacado em neón no desenho, o parâmetro definidor de suas 

escolhas.  
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Os aspectos projetivos evidenciam comportamento adaptativo, valorização de si 

mesma, orientação para o concreto, contato com a realidade, controle das emoções 

pela razão e uma certa obstinação e teimosia.  

P15 fez cinco vestibulares para medicina, mas “desisti, tinha que me sustentar, 

tinha que trabalhar, e encontrei no banco uma satisfação, me preparei para continuar 

nisso, hoje não me vejo fazendo outra coisa”. Agora já não importa o desejo de ser 

médica. O que faz é o que quer fazer. Buscou formação para ser gerente de banco 

público e se considera boa nisso.  

 

Quadro 18: ancoragem e objetivação P15P31,9-5 

Ancoragem Objetivação 

• Eu trabalho por dinheiro, acho uma hipocrisia a gente dizer que trabalha 
porque gosta, eu trabalho porque eu ganho para isso, senão ficava em 
casa vendo televisão. 

• Fiz 14 concursos públicos, passei para este. 

• Já fui assaltada, arma na cabeça, aquela coisa. 

• Trabalhar em banco é estressante. É cliente que grita, telefone que 
toca, pessoas que chegam, é um...tenso. 

• Tudo ao mesmo tempo, e mais a meta. A gente tem meta de produto, 
de volume de negócios, de despesa, de cobrança, de inadimplência, a 
gestão da agência e da carteira. 

• A gente devia ter uma visão mais privada. O banco tem 522 agências. 
Tem agências deficitárias que não são fechadas por uma questão 
política.  

• Tem gestores muito ruins que não sabem nem do que é feito o nosso 
Índice de Desempenho e não perdem a função. 

• Há pessoas que não fazem o que é pedido, mas a gente não pode 
demitir um funcionário. 
 

• Aqui se eu quiser pintar a parede tenho que passar por uma licitação, 
demora mais de ano. 

• Em todo trabalho não existe perfeição, né, tem os conflitos, tem a 
imobilidade, tem a questão política, que às vezes tu vê pessoas com 
desempenho menor do que o teu, com menos capacidade, serem 
promovidas. 

• Eu tinha pressão alta, tinha dificuldades no trabalho, cheguei a ter 141 
quilos. 

• É uma fuga, tem que descarregar em alguma coisa, uns na bebida, uns 
na comida. Eu comia. Não tinha rotina, ficava trabalhando direto sem 
fazer horário de almoço. Emagreci 65 quilos, a saúde está ótima agora. 

• Em caso de privatização, é claro que vai demitir. Mas não todos O 
banco tem 12 mil funcionários e eu me garanto entre 3 mil funcionários, 
meu currículo e meu desempenho me garantem. A privatização não me 
preocupa. 

• Amo o banco e amo ele até quando odeio ele. É daqui que eu tenho 
todas as coisas que eu gosto, eu tenho minha casa, meu carro, minha 
moto, tenho plano de saúde, sustento minha vida, tenho prazeres, 
tenho tudo que eu gosto.  

Dinheiro, salário, 
sustento. 

 
Concurso 
Assaltos 
Estresse 

 
Metas 

 
 

Ingerência política 
 
 

Nomeações políticas 
 

Pessoas pouco 
comprometidas 

Impossibilidade de 
demitir e punir  

Burocracia. 
 

Competição interna 
 
 
 

Saúde prejudicada 
 
 
 
 

Sucesso 
 
 
 
 

Empresa provedora e 
protetora 

Amor, gratidão 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
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Gostaria de um banco mais ágil e moderno, onde fosse mais tranquilo 

implementar estratégias para o alcance dos resultados. Poderia alcançá-los com a 

metade do quadro de pessoal, se todos se comprometessem igualmente. 

O comportamento de P15 pode ser associado ao trabalhador golem alienado 

descrito por Thiry-Cherques (2004) como 

Quando os valores do sistema são tidos como valores da vida, a 
sobrevivência torna-se tão confortável quanto controláveis são os fatores de 
mercado e o progresso técnico para o trabalhador na linha de produção. De 
forma que os trabalhadores são triplamente alienados: alienam a sua força 
de produção, como queria Marx; alienam sua vontade, no sentido 
rousseauniano do termo, às forças de mercado; e alienam sua vida espiritual 
ao fortuito, ao aleatório, ao acaso do seu destino material (THIRY-
CHERQUES, 2004, p. 28). 

 

Relatou que recentemente emagreceu 65 quilos após cirurgia bariátrica. Destes, 

30 quilos foi o que engordou nos primeiros seis meses de gerência. Afinal, “quanto 

mais altos são os cargos, mais caros são os lugares” (PAGÈS et al., 2006, p. 116). 

P15 gosta de correr. Sabe que é uma fuga, mas é natural. Antes comia, agora corre, 

assim como outros jogam futebol, e assim está tudo certo. 

 

 

Figura 26: Este lado do paraíso: futebol, churrasco, bom chimarrão P16P35,9-3 

 
Fonte: Participante 16 
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P16 representa no desenho o quanto se sente realizado com seu trabalho, tanto 

pelos amigos que fez na instituição, quanto pelo sucesso financeiro e profissional que 

alcançou. Não sabendo desenhar isso, preferiu escrever. O que mais importa é que 

depois do expediente pode encontrar os amigos, relações estabelecidas graças ao 

trabalho no banco, para jogar futebol e saborear um churrasco. 

Os aspectos projetivos mostram comportamento pouco adaptativo, resistindo ao 

pedido de desenhar, confirmado no comportamento de irritação com os colegas que 

o contrariam. Porém, se mantém em contato com a realidade, fazendo projetos para 

o futuro, com afetividade regulada e predomínio da razão. Gosta do posto de 

liderança. Tem muito desejo de poder para resolver as questões do seu jeito, seja no 

banco, seja na sociedade – gostaria de conquistar um cargo político.  

As representações de P16 são ancoradas nos conhecimentos adquiridos desde 

a infância 

“pra mim o trabalho significa quase tudo, porque eu me realizo no trabalho, 
eu...eu aprendi na vida que o trabalho é muito importante, trabalho desde que 
me conheço por gente, sou das Missões, sou do interior, então na verdade a 
gente ia pra roça, pequeno agricultor, a gente ia desde que nascia, né, os 
pais iam pra roça, então tu ias junto, e aprendia a trabalhar desde cedo, então 
o trabalho para mim tem um significado muito importante, né, assim, mesmo 
que eu estivesse com a vida ganha eu estaria trabalhando, mesmo que de 
outra forma [...]”. 

A função de gerente de mercado, recentemente conquistada por meio de 

processo seletivo, reforça a autoestima de P16 e as representações de sucesso e 

ascensão rápida. Casado com uma procuradora do banco, acessa informações sobre 

a área-meio e fica a par das rotinas das áreas de apoio ao negócio, considerando-as 

passíveis de redução. 

P16 gosta de pessoas. Não todas, mas daquelas que trabalham duro, focadas 

no alcance dos objetivos organizacionais. É do tipo que trabalha para alcançar 

resultados e usa avaliação de desempenho como ferramenta de meritocracia. Pode 

ser associado ao trabalhador golem aristocrata de Thiry-Cherrques (2004), aquele que  

faz os outros produzirem, exercem supervisão e controle, um “manipulado que 

manipula os objetos, os processos e os outros trabalhadores” (p. 37). P16 pensa que 

outros deveriam envergonhar-se pelo salário que recebem, desproporcional ao que 

produzem. Para jovens gerentes com o perfil de P16, aplica-se a afirmação de que 
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“os que resistem ao objetivo de ser número um são pesos mortos” (GAULEJAC, 2014, 

p. 173).  

 

Quadro 19: ancoragem e objetivação P16P35,9-3 

Ancoragem Objetivação 

• Para mim o trabalho significa quase tudo. 

• Antes eu trabalhava no administrativo de uma universidade, já não 
estava na minha formação. 

• Fiz o concurso, logo eu fui escolhido pelo gerente para operador de 
negócios. 

• Aqui são três pilares de metas, tem a receita como um todo, que 
envolve todas as atividades, tem o crédito, e para cada uma tem um 
valor, a gente chama MC, Margem de Contribuição. 

• Nossas atribuições se repetem no dia a dia, são problemas de 
relacionamento com colegas, com clientes, em relação às metas... 

• Estou bem tranquilo na minha função, estou bem posicionado, eu 
poderia alçar outros voos, mas para isso eu teria que ir para o interior.  

• Os superintendentes são pessoas boas para se trabalhar, a maioria 
deles é por competência, não por questão política. 

• O banco não é rigoroso, pelo contrário, o banco é muito benevolente. 

• Apesar de ter cobranças o banco é muito benevolente com quase tudo, 
se eu precisar sair (para tratar assuntos particulares), ninguém vai me 
cobrar. 

• Tenho medo da violência, em relação à segurança, assaltos. 

• O melhor do meu trabalho é que ele me realiza, consegue me 
proporcionar tudo o que eu tenho hoje, graças ao meu trabalho e ao 
banco. 

• Empresa muito boa para trabalhar, fantástica, ótima, ótimos benefícios, 
não é o melhor salário, mas ela te dá muita tranquilidade, saber que 
todo dia 25 tu vais receber teu salário. 

• O grande problema do nosso banco, o fato de ser concurso, fato de a 
gente às vezes não poder cobrar [...] tem pessoas que entram, se 
acomodam, mas o banco não pode fazer uma demissão. 

• Tem muitos colegas bons, mas a metade tranquilamente se aproveita 
dessa situação e não usufrui dos benefícios que a instituição poderia 
lhe oferecer. São colegas com comprometimento mínimo com a 
produtividade, às vezes tu fica num beco sem saída, não pode exigir 
muito. 

• Se fosse um ente privado, a primeira coisa que ele faria, esvaziaria 
mais da metade da área meio. Ali tem influência política, está inchada 
e os melhores salários estão lá. 

• O melhor que eu fiz no banco são meus amigos. 

• A instituição é forte, antiga, consolidada, a direção já foi mudada, o 
caminho está bem diferente, mas ainda estamos “apurando” essa 
mudança. 

 
 
 

Concurso 
Ascensão rápida 

 
Metas 

 
 
 

Inter-relações 
 

Sucesso 
 

Nomeações políticas 
 
 

Benevolência 
 
 

Assaltos 
Renda, salário, 

benefícios  
Gratidão 

Estabilidade, segurança 
 
 

Funcionários pouco 
comprometidos 

 
Impunidade 

 
 
 
 
 

Ingerência política 
 
 

Amizades, convívio 

Fonte: elaborado pela pesquisadora 

 P16 relata desentendimentos com os representantes do sindicato porque “eles 

ficam defendendo aquelas pessoas que são um encosto, eles acham que não pode 

ter decesso para ninguém”. Mas P16 é sindicalizado, em atitude que corrobora seu 
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gosto pela política, pois considera que o sindicato é importante, porque “acaba 

defendendo a gente quando precisa”. 

 P16 está bem satisfeito com o trabalho e a função que exerce. Diz que “poderia 

estar mais adiante se eu quisesse, mas eu estou bem posicionado, não pretendo alçar 

muito rápido outros voos porque para isso eu teria que ir para o interior, voltar”, 

referindo-se a ofertas de cargos de gerente geral em cidades menores, pois prefere 

continuar estabelecido em Porto Alegre, ficar perto dos amigos. Na sexta-feira 

esquece do trabalho e viaja com a família para encontrar os parentes no interior do 

estado. 

 

Figura 27: Caminhando, subindo e seguindo a ambição P17P31,9-2 

 

Fonte: Participante 17 

 

P17 explica que desenhou uma montanha porque “é como se fosse uma 

escalada de carreira e eu estou chegando lá, dentro do meu objetivo, e ali a mochilinha 

é a bagagem que tu vais adquirindo pelo caminho”. Vê no banco oportunidade de fazer 

carreira. Sente-se responsável pelo conteúdo da própria mochila, que carrega nas 

costas.  
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Do ponto de vista projetivo, demonstra comportamento controlado e adaptativo, 

desinibição e valorização própria, uma pessoa centrada em si mesma, autoconfiante, 

com resistência psíquica. Diz que gosta de pessoas. Mas já sabe que chega mais 

rápido ao topo da montanha se conseguir carregar a mochila sozinha, imprimindo seu 

toque pessoal ao processo, com independência.  

P17 considera que não ganha tão bem, ainda, mas vai crescer e ganhar mais, 

em consequência do que produz, dos resultados bons que apresenta. Na estrutura 

antiga já exercia o cargo de gerente de contas. O cargo atual é uma passagem para 

a gerência geral, do que está a um passo, mas sabe que “depende da vaga, quando 

surgir o tempo e quando você puder se inscrever”. 

 

Quadro 20: ancoragem e objetivação P17P31,9-2 

Ancoragem Objetivação 

• Eu já tinha trabalhado em RH, em duas empresas privadas, mas aí fiz 
concurso para este banco e passei. Minha mãe é funcionária pública e 
ela sempre me incentivou a fazer concurso. 

• Tive outras funções, fui gerente de negócios, na estrutura antiga, e 
depois vim para gerente de mercado. 

• Quero ser gerente geral. Nesta função que estou, gerente de mercado, 
já posso ser gerente geral em uma casa maior. 

• Sofro quando não consigo cumprir a agenda, meu planejamento, que 
também se confunde com as metas, obviamente.  

• Ser gerente de banco é não ter medo de ter metas. 

• Essa burocracia de toda empresa pública, não só pública, empresa 
grande, a maioria que trabalha em empresa privada que é grande 
também esbarra em burocracia, acordos, questões legais. 

• Eu gosto do banco e ele gosta de mim, porque eu sou uma profissional 
que produz, que dá resultado, isso para o banco é bom, pessoas como 
eu, trabalhando e felizes na sua função. 

• Eu não acho que eu ganho bem, comparando com outros bancos, só 
que tem outros critérios, então...eu pretendo crescer na carreira como 
gerente geral e aí já vou ganhar bem melhor. A comissão de vendas 
para nós é ruim, para o gerente geral é boa. 

• A parte boa da minha profissão, o que eu mais gosto, é esse 
atendimento de pessoas, eu sou uma pessoa extrovertida, eu me 
abasteço com pessoas. 

• Trabalhei um tempo na parte administrativa, mas pedi para voltar para 
a agência, porque gosto de movimento, não gosto da parte mais calma. 

• Privatização é o caminho natural, o governo se preocupar com a saúde 
e a educação e segurança, não com outras empresas que não são do 
meio. 

• Para mim tudo bem, os profissionais que trabalham direitinho, que dão 
resultado, vão ter espaço. 

 
Concurso 

 
 
 

Carreira, ascensão 
 

Múltiplas tarefas 
 

Metas 
 
 

Burocracia 
 
 

Banco amado, amigo. 
 

Sucesso 
Rendimentos 

 
 
 

Inter-relações, contato 
com pessoas 
Privatização 

 
 
 
 

Meritocracia 
 

Fonte: elaborado pela pesquisadora. 
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P17 decidiu fazer concurso público por estímulo da mãe, funcionária pública e 

frequentadora do banco, o que evidencia a ancoragem e objetivação das 

representações nas trocas realizadas no ambiente familiar.  

Às vezes P17 não consegue desligar e esquecer do banco nas horas de folga, 

mas transforma qualquer tensão em energia produtiva, quando coloca “em sinergia o 

funcionamento organizacional e o funcionamento psíquico” (GAULEJAC, 2014, p. 

127), num bom exemplo de submissão consentida. Não vislumbra a possibilidade de 

estar trocando sua liberdade e criatividade pelo cargo gerencial e alimentando um 

sistema de poder do qual ficará dependente.  

Sente-se impotente frente a colegas pouco engajados, poderia manter a mesma 

produtividade com a metade do pessoal, se o comprometimento fosse mais 

equilibrado. Considera que a parte administrativa do banco está um pouco inchada, e 

a deixaria mais enxuta, se pudesse.  

Seu desenvolvimento no banco lhe fala de meritocracia e progressão funcional 

para aqueles que merecerem, e nesse momento tem apenas expectativas positivas 

na sua relação com o trabalho. O comportamento de P17, bem como seu desenho, 

nos remetem a “algumas das formas pelas quais as organizações e os seus membros 

caem nas armadilhas oriundas de construções da realidade que, na melhor das 

hipóteses, representam uma simplificação imperfeita do mundo” (MORGAN, 2011, p. 

206). 

 

 

4.4 IDENTIFICAÇÃO DO CONJUNTO REPRESENTACIONAL 

 

Moscovici (2015, p. 61) sustenta que “coisas que não são classificadas e que 

não possuem nome são estranhas, não existentes e ao mesmo tempo ameaçadoras” 

A ancoragem e a objetivação permitem classificar cada evento, dando-lhe um nome, 

tornando-o assim uma realidade concreta, integrada ao pensamento.  

A partir de recortes da história pessoal dos participantes foi possível 

compreender melhor os esquemas de valores e crenças que lhes foi ensinado, pois 
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nenhuma mente está livre dos efeitos de condicionamentos anteriores que 
lhes são impostos por suas representações, linguagem ou cultura. [...] Nós 
vemos apenas o que as convenções subjacentes nos permitem ver e nós 
permanecemos inconscientes dessas convenções (MOSCOVICI, 2015, p. 
35). 

 

As condições de existência, a estrutura física e a emocional dos sujeitos resultam 

das experiências vitais e das práticas sociais ligadas ao imaginário, à linguagem, à 

ideologia.  O processo de produção de representações pelos jovens gerentes mostra 

a ancoragem nas condições financeiras das famílias de origem, nas experiências 

profissionais em que recebiam salários menores, ou outras, de empreendedorismo, 

pessoal ou de familiares, que se revelaram difíceis. Influenciam na elaboração das 

representações, trazidas ao momento atual por processos mnemônicos e pela 

comunicação. Atuam na categorização das condições de trabalho, consideradas 

estressantes, comparadas às do mercado, que apresentam restrições em termos de 

vagas de emprego e salários pagos. Também a observação de experiências de 

amigos e parentes em condições menos favorecidas os faz sentirem-se abençoados 

pelo emprego que têm e tudo que ele lhes proporciona, relativamente a necessidades 

e desejos de consumo, e também de realização e reconhecimento. Tais aspectos, 

interpretados e reinterpretados constantemente, alteram as representações do sujeito, 

do grupo e também o ambiente social. 

 Observam-se padrões persistentes entre indivíduos diversos que revelam 

consensos e confluência de opiniões, ainda que circunstanciais, os quais permitem o 

arranjo de uma interpretação conjunta, como sugerido por Yin (2016). De certa forma 

isso é compreensível porque o que se descreve e interpreta são fenômenos sociais 

múltiplos com vários pontos comuns, decorrentes do fato de representarem um 

subgrupo da categoria bancária.  

 Foi necessário interpretar, escolher palavras e também agrupar sinônimos, de 

tal modo que as representações individuais identificadas foram tabuladas e são 

apresentadas a seguir, em ordem decrescente de frequência, na Figura 28. 
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Figura 28: Gráfico da frequência das representações do trabalho para os 
jovens gerentes de bancos públicos 

 
Fonte: elaborado pela pesquisadora 
 
 

 Resta evidenciada a unanimidade do interesse dos jovens gerentes no ganho 

financeiro, no salário e benefícios. Essa representação, elaborada na inter-relação 

entre os jovens gerentes e os bancos públicos, tem uma exigência de contrapartida 

pela organização, definida pela representação de metas e cobranças, que apresenta 

a mesma frequência 
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 Nota-se que os jovens gerentes concentram o foco nos aspectos que dão 

conotação positiva ao sentido do trabalho, o que corresponde à principal estratégia 

que adotam para sobreviver às representações que polarizam entre si, contrapondo-

se vantagens e desvantagens do emprego no banco público. 

 Essa afirmação está evidenciada no fato de que entre as 12 primeiras 

representações identificadas na Figura 28, seis são positivas, vinculadas à imagem 

da empresa-mãe, protetora e cuidadora. Três representações têm conotação 

negativa, quais sejam metas e cobranças excessivas, medo de perder a função e 

estresse, com abalos à saúde psicológica e física dos jovens gerentes. Percebe-se 

que as representações de conotação negativa concentram-se ao fim da lista, surgindo 

como lembranças mais escassas. 

 A ingerência política, a falta de lideranças inspiradoras e o concurso, vinculadas 

ao núcleo central “empresa pública” aparecem entre aquelas 12 mais citadas. 

 O concurso surge sempre como uma alternativa de emprego bom na vida dos 

jovens gerentes. Entre os participantes, há quem esteja estudando, com vistas à 

aprovação em outros concursos, vislumbrando “trabalhos onde a pressão não seja tão 

intensa” (P14).  

 Outros, originalmente, gostariam de ter seguido carreiras que em nada se 

parecem com o que fazem, a exemplo de piloto de avião, arquiteta, aeromoça, artista, 

advogado, psicóloga, cineasta, jogador de futebol, médica, político. Ser bancário “não 

é a minha primeira opção” (P12). Não foi uma escolha pessoal, antes “a vida faz 

escolhas por nós, nos condicionando a estarmos onde estamos, e, por medo de 

arriscar, permanecemos” (P3). Hoje, distanciados dos sonhos profissionais da 

juventude remota, apenas um deles, psicólogo, inadaptado ao ambiente do banco, 

manifesta abertamente conflito íntimo com o trabalho, indignação com os valores do 

mercado financeiro. Está se preparando para investir no próprio consultório.  

 Porém, hoje a mudança para outro trabalho representaria recomeçar do ponto 

zero, renunciar ao que já foi conquistado no banco, por meio da rápida ascensão, que 

aparece em quarto lugar nos discursos. Acima da condição de gerente de agência a 

carreira meteórica começa a encontrar mais obstáculos, pois há um afunilamento a 

partir dela. Os cargos executivos são em menor quantidade, poucas oportunidades e 

muitos concorrentes é o que pode alongar a experiência no cargo de gerente na 



112 
 

agência para a maioria dos participantes, de modo que essa representação deverá 

sofrer transformações a médio prazo. 

 Observa-se também a esfera dos sentimentos, da afetividade, a necessidade 

de pertencimento presente na representação das inter-relações pessoais. No entanto, 

o design das atividades dos jovens gerentes, no modelo “cada um no seu quadrado”, 

não favorece o trabalho em equipe, trazido como representação por apenas dois 

participantes.  

 Desse modo, no ambiente predomina o individualismo, a defesa dos interesses 

pessoais frente aos coletivos/sociais, característica deste século. Todas as técnicas 

aplicadas mostraram o interesse do jovem gerente em si mesmo em detrimento das 

equipes. Esse comportamento é reforçado pelos bancos nas metodologias de 

avaliação de desempenho, classificação dos gerentes, promoções e destituições, 

ambas utilizadas no discurso ideológico da meritocracia, incorporado e aceito pela 

maioria dos jovens gerentes. 

Embora a competição interna entre os gerentes tenha sido explicitada por 

apenas três participantes, é uma representação estimulada pelos bancos, ao 

valorizarem diferentemente as carteiras, de acordo com o perfil do cliente, definido 

pela renda e volume de negócios: 

quem fica nessa minha posição é um pouco preterido, porque, como eu não 
estou voltado para o negócio, né...é que eu resolvo problemas, [...] então, 
muitas vezes na minha função, de atendimento de varejo, de “carteirão”, não 
é reconhecido pela posição da função, que já é desfavorável, o personalizado 
é melhor para quem quer crescer no banco, fazer carreira (P12). 

 

Outros participantes explicitam que em vez do foco em objetivos compartilhados, 

o que existe aí é um paradoxo, pois os gerentes são avaliados por um resultado 

individual, mas não podem se dedicar a essa busca. São levados a buscar o resultado 

coletivo, aquele da instância superior, sempre mais importante do que o da sua 

unidade. Os objetivos mudam com muita frequência e as cobranças “beiram o assédio 

e o desrespeito” (P6). As estratégias não são compreendidas, são definidas sem 

participação e concordância (P12). 

As reestruturações são representações que frequentemente vinculam o 

pensamento à redução de funções, que por sua vez intensifica a competição, 
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provocando a sensação de “ou você faz ou você pede para sair, porque tem outro 

querendo a sua função, tem outro querendo entrar no seu lugar. É a vida útil que te 

falei, tem uma pessoa mais jovem que eu que quer o meu lugar” (P6).  

Com nove repetições, a estabilidade e a segurança são lembradas com 

frequência entre as vantagens do emprego público. Isso significa que no dia do 

pagamento o salário será creditado na conta. Embora não seja impossível, a demissão 

sem justa causa não faz parte da cultura organizacional dos bancos públicos (P1, 

P11).  

Encontram-se jovens gerentes otimistas, satisfeitos com o emprego, os quais se 

veem nesse lugar até a aposentadoria. Importa mais “a sensação de segurança futura, 

para uma velhice tranquila” (P8).  

 As representações de conotação positiva provocam nos jovens gerentes 

sentimentos de orgulho e satisfação em relação ao emprego. O macroambiente, as 

oportunidades de ascensão na carreira e o histórico pessoal produzem a 

representação de sucesso profissional, atuando em trabalho que desafia diariamente 

os jovens gerentes, levando-os à superação de muitos desafios e consequente 

aprendizado. 

 A expectativa é priorizada em detrimento da evidência, pois há forças 

incontroláveis agindo sobre os entes sociais perante as quais nem sempre são os 

mais aptos que sobrevivem, segundo Thiry-Cherques (2004). Esses jovens gerentes 

acreditam que, por merecimento, serão poupados nos momentos difíceis da 

organização. Embora o banco virtual já esteja em operação, no imaginário deles 

sempre haverá necessidade de pessoas, não é preciso preocupação por parte dos 

bons empregados, que têm seus lugares garantidos (P8, P9, P15, P17).  

Não foram identificadas diferenças significativas nas representações de 

subgrupos formados mediante separação por gênero e por cargo, essa última 

isolando-se os gerentes gerais. As diferenças dignas de nota residem nas 

especificidades dos bancos. A perda da incorporação e a tecnologia insuficiente são 

representações dos jovens gerentes do banco B, não dos demais. Pessoas pouco 

comprometidas aparecem apenas nos bancos A e D, enquanto a reestruturação é 

referenciada no banco C. Já a falta ou a insuficiência de equipe surge nos bancos A, 

B e C, mas não é representação para o subgrupo do banco D. A função social é 
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lembrada pelos jovens gerentes dos bancos B e C. Confirma-se, assim, a importância 

da conjuntura de cada banco nas representações dos jovens gerentes, uma vez que 

o impacto maior sobre as representações é causado por acontecimentos recentes, já 

relatados. 

 

 

4.5 REPRESENTAÇÕES COMO FACAS DE DOIS GUMES 

 

A ambiguidade da função de confiança gerencial aparece na fala dos 

participantes em contradições, sejam explícitas ou subliminares. Se o trabalho do 

jovem gerente de banco público significa sucesso, realização e poder de consumo, 

explicitada como “vida bacana” (P6), também significa sofrer ameaças e perdas, 

podendo levar o jovem gerente do paraíso ao inferno rapidamente.  

Nota-se que na realidade dos jovens gerentes a segurança é um contrassenso, 

pois, simultaneamente à progressão rápida, aparece o risco de perda, atribuindo 

instabilidade à função de confiança, de modo semelhante à contradição entre prisão 

e liberdade que Salles e Costa (2013) identificaram nas representações de 

trabalhadores confinados. Viu-se que no banco público o jovem gerente conquista a 

autonomia financeira, mas aprisiona-se à própria ambição, “é intensamente 

competitivo, mas não pode gozar do que ganha” (SENNETT, 2009, p. 125), pois 

precisa trabalhar cada vez mais para manter a função gerencial. 

Os jovens gerentes percebem o comprometimento da saúde e do tempo para 

cuidar das inter-relações pessoais. O trabalho ocupa cada vez mais espaço na vida 

deles. O prazer é associado a atividades fora do trabalho, em casa, com os amigos, 

no futebol, nas viagens, nas férias, pois a “ética do trabalho, como a entendemos 

comumente, afirma o uso autodisciplinado de nosso tempo e o valor da satisfação 

adiada” (SENNETT, 2009, p. 117).  

Nas atividades diárias não existe liberdade para pensar e falar sobre o trabalho, 

nem um modo particular de trabalhar, o que reduz a identificação do sujeito com o 

trabalho (DEJOURS et al., 2009). Há necessidade de cumprir uma agenda padrão 
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(P9), assim como é esperada atitude de concordância e submissão ao modelo de 

gestão.  

Quando a realidade se torna ameaçadora e a sensação de segurança diminui, o 

jovem gerente pergunta-se “qual o sentido de tudo isso?”. Considera o caminho de 

volta inviável, já investiu demais nesse percurso. Há muito para renunciar, o 

sofrimento pode chegar a ponto de causar afastamentos e ser necessário o uso de 

medicamentos psicoterápicos para restaurar o equilíbrio emocional e parecer bem. 

Experiências como a de P5, destituída do cargo de gerente geral e subordinada 

a chefia com quem tem conflitos explícitos, revelam a intensidade das relações de 

poder na organização, capazes de fragmentar os laços afetivos. Além disso, forçam o 

estabelecimento de um pacto de silêncio entre os integrantes do grupo, pois a punição 

aplicada a um tem efeito sobre todos.  

Os bancos oferecem encarreiramento, mas cabe a cada profissional “ser 

responsável pela própria empregabilidade” (P9). Freitas (2000) explica que o termo 

excelente deixou de significar ser para significar fazer. Diz o empregador ao 

empregado que “se considere o empreendedor de sua própria vida, que seja um 

capital a dar retorno, que se trate como seu próprio projeto” (p. 58). O resultado deve 

ser atingido, a fim de manter o status da carreira bem-sucedida, recomendado como 

verdadeiro sentido da vida. Assim, a organização vai abandonando o sujeito à própria 

sorte, enquanto, nesta estrutura perversa descrita por Enriquez (2002a), ele vai se 

entregando a ela de corpo e alma, em busca de reconhecimento, convencido de que 

a manutenção do cargo depende de si, pois “perder a função é inerente ao trabalho 

que não é feito” (P11), aderindo ao discurso da organização.  

Alguns não se sentem suficientemente reconhecidos, o cargo atual já não lhes 

satisfaz a ambição. Presenciam nomeações não necessariamente baseadas no 

mérito. Questionam os meios pelos quais alguns conseguem fazer os resultados. 

(P11, P12). Desconfiam da seriedade de procedimentos realizados por colegas para 

bater as metas. Nesse quadro, o outro surge como espelho e medida de si. A pressão 

é tamanha que o sujeito pode sucumbir, decompor-se (CLOT, 2006).  

Com o gestor imediato, aquele que compartilha o dia a dia na agência, 

predomina o comportamento colaborativo, com base na compreensão de que ele 

cumpre seus papéis de cobrador e apoiador, “absorvendo as pancadas” (P14). Mesmo 
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assim, há quem se ressinta de nunca ter encontrado um mentor, alguém em quem se 

espelhar, pensar “quero seguir o caminho igual ao que esse cara fez” (P10).  

Já em relação aos administradores, considerando-se aqui as áreas a partir das 

superintendências regionais, predomina uma certa desconfiança. Os jovens gerentes 

não se veem formando uma unidade com os administradores, como na fala “cumpro 

minha parte no contrato, eles cumprem a deles (P9)”.  

A admiração nutrida pela organização, tida como um lugar fantástico para se 

trabalhar, não é extensiva à alta administração. Apesar de haver processos seletivos 

internos para as promoções, há percepção de injustiça nas designações, e “às vezes 

diverge a teoria da realidade, [...] às vezes é uma indicação aqui, uma indicação ali” 

(P8). Nomeações político-partidárias, pessoas sem conhecimento técnico designadas 

para cargos estratégicos, lançam dúvida sobre a condução da empresa, as 

priorizações estabelecidas e as reestruturações implementadas.  

 A presença do governo na tomada de decisões é sentida predominantemente 

como prejudicial aos interesses dos jovens gerentes. Os administradores dessas 

organizações adotam medidas que provocam abalos sucessivos nas representações, 

de tal forma que, a médio prazo, fundamentam a ancoragem para as mudanças que 

desejam implementar. Aos poucos tornam familiares propostas de retirada de 

benefícios, gerando sentimentos de insegurança em relação ao futuro.  

 Decisões provocam desconfianças quanto à conduta dos administradores, 

preocupam e amedrontam, mobilizam os corpos físicos, os recursos cognitivos e 

emocionais dos jovens gerentes, obrigados a produzir cada vez mais com cada vez 

menos recursos.  

Três recursos importantes nunca são suficientes, quais sejam, pessoas, tempo 

e tecnologia. Daí a frequência de reclamações como  

é tudo com ansiedade, tudo com agonia, tudo é um problema enorme [...] a 
frustração vem do trabalho inacabado (P12);  

a gente está sempre no 220 (P11); 

somos cobrados igual aos bancos privados, mas nós não temos a tecnologia 
deles (P6). 
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Também geram angústia problemas operacionais que comprometem a eficiência 

perante objetivos a alcançar, em situações que fogem ao controle do gerente, fazendo 

com que as coisas não funcionem como o planejado frente ao cliente.  

O status de poder conferido ao gerente é motivador, mas a autonomia pode 

resultar em exposição ao risco operacional, pois às vezes é preciso fazer operações 

sem a análise técnica necessária em cumprimento a ordens superiores, “e fica tudo 

na tua matrícula ali, porque o diretor fica dois, três anos e vai embora, porque ele é 

indicação do governador (P2). 

Relaxar somente fora do trabalho, quando “me sinto aliviada” (P3) “não preciso 

controlar tanto minhas emoções” (P9). Nos fins de semana, família e amigos são 

privilegiados. O gerente se transforma, “sou brincalhão e muito ativo” (P11). A intenção 

é esquecer, “não gosto de pensar no trabalho, embora, na mesa do bar, a gente acaba 

falando sobre ele” (P6), porque muitas vezes os amigos são os próprios colegas do 

banco. 

Há cada vez mais pratos girando no ar, as tarefas não são percebidas como 

prazerosas, antes são atividades forçadas, com alto custo psicológico. A relação entre 

o sujeito e o trabalho aparece desarmônica. Enquanto são obrigados a vender 

produtos das seguradoras, submetidos a decisões de quem está no poder por critérios 

políticos, sentem “a vida passando rapidamente” (P6). 

O sofrimento resulta da sensação de “não ter atingido os objetivos, mesmo 

quando sei que eles são absurdos” (P6), da impotência “frente às injustiças e 

assédios” (P5). Alguns já familiarizaram o modelo, mas estão conscientes dos 

excessos. Sofrem, divididos entre a consciência da importância de apresentar os 

resultados demandados para a continuidade da organização e a tensão diante das 

cobranças, porque “isso incomoda, né, tem que fazer, correr atrás, mas não precisa 

toda hora alguém ficar te lembrando que daquilo depende sua função (P9). 

Os jovens gerentes buscam formas adaptativas de enfrentar a realidade, a fim 

de manter seus cargos e seus empregos, ao modo dos jovens executivos 

entrevistados por Serriera e Silva (2003), para os quais a produção dos sentidos do 

trabalho é atravessada por contradições, superficialidade e alienação na análise dos 

fatos. Quando algum evento abala o amor pela organização, o jovem gerente o 

defende, projetando nos gestores ou no governo, porque esse sentimento integra as 
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estratégias defensivas adotadas para não sucumbir perante as representações de 

conotação negativa. Por exemplo, o desejo de que houvesse mais preocupação com 

as pessoas é sublimado pelo de continuidade da empresa, os administradores 

“precisam estar preocupados com a empresa, na manutenção da empresa; [...] e o 

que esses caras estão fazendo hoje é isso, eles estão tentando manter a empresa, 

mas eu realmente não sei se esse era o caminho” (P10).  

As cobranças geram estresse e levam ao adoecimento. Os cuidados com a 

saúde são comumente negligenciados, por isso aparecem demandas como  

está faltando tempo para o exercício físico, não consigo perder os 30 quilos 
que ganhei no banco [...]tenho falta de ar, o sedentarismo traz 
consequências...circulação...varizes, inchaço, retenção de líquido, 
enxaqueca, dor de cabeça, dor nos ombros, dor nas mãos, olhos 
cansados...está piorando... (P3).  

 

Embora alguns consigam praticar esportes profilaticamente, o mais comum é o 

efeito sub-reptício do estresse ser percebido tardiamente, chegando a situações de 

risco, as quais requerem medidas drásticas, como “nos primeiros seis meses de 

gerência engordei 30 quilos [...] depois fiz cirurgia bariátrica e agora estou bem” (P15). 

As faltas ao trabalho podem comprometer o desempenho, deduz-se do argumento de 

P9, que precisa trabalhar, “não pode ficar doente”.  

Demandas múltiplas e prazos curtos são uma constante para esses profissionais 

cujos sentimentos oscilam entre ter orgulho e considerar o trabalho pouco significativo, 

incapaz de acrescentar valor ao sujeito. Divididos entre desejo de alcançar o resultado 

esperado em termos de vendas e oferecer um serviço público de qualidade ao cliente, 

consideram que o bom gerente é aquele que “atinge os objetivos sem prejudicar 

pessoas” (P10), “consegue aliar as metas com a satisfação do cliente” (P7), 

informando, subliminarmente, que nem sempre é assim. 

Os participantes identificam uma função social para os bancos públicos, 

percebida como uma boa forma de contribuir com a sociedade. Reside no 

financiamento ao agronegócio e à casa própria, nos empréstimos a juros baixíssimos 

ao funcionalismo público, cujos salários estão atrasados, no repasse de recursos para 

investimentos em segurança pública. No entanto, há um afastamento dessa função 

pelo direcionamento dos negócios à busca de lucro, o qual macula a função social, 

pois o cidadão precisa dar retorno comercial ao banco público.  
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Em geral, a privatização é uma caixa preta, que ronda os bancos públicos desde 

que eles existem (P2, P3). Pode aparecer como uma representação fantasmagórica, 

um vislumbre de precarização das condições de trabalho e até na demissão, muitas 

vezes negada em autodefesa. A maioria dos entrevistados manifestou a crença de 

que eles não serão alcançados por processos de enxugamento dos quadros de 

pessoal em caso de privatização, em virtude do bom trabalho realizado. 

Percepção menos otimista dos acontecimentos fica por conta de P5, que faz uma 

análise de conjuntura bastante crítica, afirmando que a empresa está desvirtuada em 

busca de resultados financeiros, está abandonando sua missão e seus valores. Para 

os demais, há noção do risco, há medo “do que estão falando por aí, a privatização” 

(P13). A ilusão de que os jovens gerentes permanecerão no banco, seja ele público 

ou privado, reside na dimensão imaginária das representações desses jovens, crentes 

em uma nova ordem, erigida sob meritocracia. 

O grupo é conduzido para avançar na assimilação dos processos de 

privatização, em vias de familiarização. Os próprios gerentes, notadamente os 

empregados do banco D, apoiam a troca das estruturas por um modelo privado de 

gestão, com base na experiência da impossibilidade de demitir os considerados 

“inadequados”. Para esses jovens gerentes a pior parte do trabalho atrela-se a 

colegas que teimam em não colaborar, em não se adaptar às mudanças na realidade, 

em não se sujeitar à busca desenfreada do resultado financeiro. Pode-se equiparar o 

comportamento deles com o dos gerentes de perfil tecnocrata, para quem “os outros 

são vistos somente através de seu valor econômico atual, pois o tecnocrata não 

percebe no mundo outra coisa senão aquilo que lhe permita trocas econômicas cada 

vez mais vantajosas” (ENRIQUEZ, 2002a, p. 17). 

Em relação a iminentes mudanças estruturais no mercado financeiro, que podem 

levar à redução ou mesmo à extinção dos postos de trabalho nos bancos, lançam mão 

de mecanismos de defesa, tais como negação e justificação dessas possibilidades. 

Assim, não perdem a esperança de manter a própria condição. 

Na elaboração das representações do grupo é estabelecida uma relação 

dialética entre aspectos individuais, mentais e cognitivos, e outras situações, coletivas, 

objetivas e sociais. Evidencia-se uma posição ambivalente e uma idealização positiva 
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da situação, que descrevem as “trocas entre desejos subjetivos e restrições de 

contextos” (JODELET, 2016, p. 1270).  

 O desejo de mudanças, de modernização e agilização de processos, de 

redução da ingerência política, de estabelecimento da meritocracia coabita com o 

medo da perda do próprio lugar nesse espaço, ora legitimando, ora deslegitimando a 

gestão. As tendências do pensamento tornam-se compreensíveis, emolduradas 

política e ideologicamente, conforme as características do meio e também da 

formação sociocultural de cada um deles. 

O capitalismo flexível deixa margem a interpretações ambíguas que provocam 

insegurança e ansiedade nos trabalhadores. O sujeito moderno não encontra 

instituições estáveis onde resguardar seus medos e é nesta lacuna que a empresa 

burocrática aparece como a tábua salvadora, ao oferecer vagas estáveis por meio de 

concurso. Os jovens gerentes se adaptam à estrutura burocrática weberiana, obtendo 

conformidade com o grupo e, assim, a sensação de segurança, pois 

nessa cultura fragmentada em que vivemos, a identidade talvez seja apenas 
uma manobra defensiva ou uma ficção alienante, produzida como uma 
defesa contra o fato de não sermos estruturados, estáveis e integrados, mas 
sim, marcados por fluidez, contradições, conflitos, paradoxos e ambiguidades 
(WOOD Jr., 2001, p. 84). 

 

 Não resta dúvida de que o indivíduo está cada vez mais vulnerável frente à 

organização, especialmente em momento de desregulamentação do trabalho. Porém, 

tem recursos, pois 

 

o indivíduo humano é caracterizado por sua capacidade reflexiva e 
deliberativa: capacidade de pensar o mundo, de se pensar no mundo, de ter 
uma atividade racional e calculadora, mas também por sua capacidade de 
por em questão a si mesmo e seu meio ambiente. O indivíduo reflexivo pode 
pensar em alguma coisa diferente do que existe [...] (GAULEJAC, 2014, p. 
293). 
 

 

 A organização, por um lado citada como um lugar maravilhoso para se trabalhar 

(P6), também alimenta conflitos, amor e ódio (P15), evidenciando contradições. 

Porém, há dependência e apego dos jovens gerentes em relação aos bancos. Por 

uma questão de necessidade, eles adotam postura defensiva, evitando que o 

sofrimento fique maior do que o prazer na psicodinâmica do trabalho.  
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 Embora os ambientes dos bancos públicos sejam semelhantes em aspectos 

fundamentais, visivelmente em relação aos núcleos centrais das representações, há 

variações em relação à intensidade dos elementos periféricos, que dependem do 

contexto, inclusive das decisões tomadas pelos governos. Exemplo disso é a 

representação da perda do direito à incorporação da função. Ela aparece para todos 

os gerentes do banco B, mas não para os demais, pois é ancorada em experiência 

específica daquele grupo.  

 A constituição dos elementos periféricos é atribuída ao coletivo, uma vez que 

refletem grupos ou indivíduos definidos por sua afiliação a um grupo, bem como 

porque envolvem efeitos de ideologia, memória, prática, contexto, condição ou 

associação, compartilhamento quantitativo que tenha um impacto global sobre a 

estrutura dos elementos cognitivos (JODELET, 2016b). 

 

 

4.6 A ESTRUTURA DAS REPRESENTAÇÕES  

 

 Segundo a proposta estrutural para as representações sociais, defendida por 

Abric (2001), o núcleo central organiza e atribui sentido aos demais elementos das 

representações, enquanto os esquemas periféricos se associam às características 

individuais e ao contexto imediato do sujeito, defendendo e/ou transformando as 

representações. 

Para Jodelet (2016b), os critérios para a identificação das representações 

sociais, bem como para a definição dos elementos centrais e periféricos permanece 

pouco explorada. Em vista disso, nesta pesquisa interpretaram-se as mensagens 

explícitas e subliminares comunicadas nas técnicas aplicadas, à procura de padrões 

estruturais que contemplassem as ideias subjacentes aos discursos. Emergiram três 

núcleos centrais, quais sejam “organização provedora e protetora”, “organização 

cobradora e punidora, com foco no lucro”; e “organização pública”. 

A Figura 29 mostra os núcleos centrais, dimensões rígidas das representações, 

em torno dos quais foram organizados e agrupados, por afinidade simbólica, os 

elementos constitutivos periféricos, cujas frequências também são indicadas na figura. 
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Figura 29: Núcleos centrais das representações do trabalho dos jovens 
gerentes de bancos públicos 

 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora 
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 São 12 elementos periféricos agregados ao núcleo central “organização 

provedora e protetora” e 15 organizados sob o núcleo central “organização cobradora 

e punidora, com foco no lucro”, porém, a quantidade maior do segundo não impede a 

força maior do primeiro, de natureza qualitativa. Isso evidencia a estabilidade dos 

núcleos centrais e o quanto as alterações e/ou ameaças aos elementos periféricos 

devem ser fortes para provocar reconfigurações nos núcleos centrais.  

 Enquanto isso, o núcleo central “organização pública” agrega em torno de si 10 

elementos periféricos, familiarizados pelos jovens gerentes, em cujo imaginário não 

está definido se é melhor mudar a natureza do banco para organização privada ou 

não. Estão conscientes de que se trata de uma mudança que teria perdas e também 

benefícios, motivo pelo qual concluiu-se por um núcleo específico, sem identificar 

conotação positiva ou negativa.  

 Dos resultados apresentados até agora deduz-se que as representações são 

interligadas entre si, de modo que as experiências que alteram uma delas também 

alteram as demais, num processo sistêmico de interação entre pessoas e entre 

pessoas e ambiente. Essas inter-relações promovem novas experiências, as quais 

resultam em contínuos processos de ancoragem e objetivação.  

 A Figura 30 pretende mostrar como as percepções da vida e do trabalho 

engendram-se mutuamente, ao modo de uma engrenagem em movimento, na qual 

são elaboradas e/ou modificadas as representações sociais de determinado grupo, 

sob influência de experiências individuais, da cultura organizacional e da social.  

 As engrenagens menores e mais afastadas dos núcleos centrais são aquelas 

de menor frequência. 

 Observa-se que, embora seja possível retratar as representações, como 

indicado por Abric (2001), deve-se manter em vista que tal imagem é momentânea, 

pois a dinâmica contextual evidencia, ao mesmo tempo, o caráter processual das 

representações, defendida por Jodelet (2001). 
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Figura 30: Representações sociais do trabalho dos jovens gerentes de bancos públicos 
 

Fonte: Elaboração própria 
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V CONCLUSÕES 

 

 

5.1 A BASE ILUSÓRIA DOS SENTIDOS DO TRABALHO DOS JOVENS 

GERENTES DE BANCOS PÚBLICOS  

 

 O objetivo desta pesquisa é identificar quais são e descrever como são criados 

os sentidos e significados do trabalho pelos jovens gerentes de bancos públicos, com 

base em suas representações da vivência do trabalho. 

 A pesquisa de campo foi realizada por meio da abordagem qualitativa e 

técnicas afins, tais como observação, entrevista semiestruturada, complementação de 

sentenças e projeção de desenhos, com participação de 17 jovens gerentes. 

 As evidências foram descritas e interpretadas à luz das teorias organizacionais, 

pelo viés do paradigma radical humanista, em conjunto com a Teoria das 

Representações Sociais, que delimitou a pesquisa, graças ao conceito e ao método, 

aderentes ao tema, especialmente a familiaridade com a interpretação dos fenômenos 

cotidianos no trabalho.  

 As representações sociais revelam os sentidos do trabalho, empreendimentos 

socialmente construídos, em processo constituinte que reúne passado e presente de 

cada participante. Misturam-se itens de ordem pessoal com outros de natureza 

profissional e também social. Tudo isso é emoldurado pela cultura organizacional e, 

de modo mais abrangente, também pela cultura sócio-histórica. Não significa que haja 

determinismo sobre o sujeito, mas as representações estão presentes no aqui e agora 

das trocas, das experiências imediatas compartilhadas entre os colegas, com a 

organização, com os governos e a sociedade. 

 Foram identificados 37 elementos periféricos nas representações dos jovens 

gerentes, agrupados em torno de três núcleos centrais, quais sejam “organização 

provedora e protetora”, “organização cobradora, punidora e com foco no lucro” e 

“organização pública”, como indicado na Figura 30.  
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Percebe-se que o trabalho assume preponderantemente um sentido funcional e 

instrumental para esses jovens, tendo conotação positiva à medida que proporciona 

os meios necessários à sobrevivência, bem como conforto e lazer. Essa 

representação guarda a característica da unanimidade, evidenciando que é a 

remuneração que move os jovens gerentes. 

Ao mesmo tempo, o trabalho é fatigante, assumindo conotação negativa em 

relação às condições de realização das tarefas. A cobrança por metas e resultados é 

outra representação que aparece com unanimidade entre os jovens gerentes, 

surgindo como fonte de males que os afligem, com impacto, inclusive, na saúde. 

Os jovens gerentes nutrem amor, gratidão e admiração pela organização, tão 

intenso que quando há abalos na imagem que eles têm da organização, eles buscam 

justificativas para os eventos, de modo a proteger esse sentimento. Mesmo quando 

há prejuízos pessoais, projetam nas pessoas, ou nos governos, principalmente nos 

administradores, defendendo seus sentimentos positivos. Eventual sentimento de 

ódio é, desse modo, controlável, neutralizado pelo amor mais intenso.  

 Embora oficialmente classificados no nível gerencial do organograma, nota-se 

que as atividades rotineiras dos jovens gerentes são, de fato, operacionais. 

Concentram-se no atendimento dos clientes, no fechamento de negócios e na solução 

de problemas no microuniverso da agência. Isso ocorre mesmo com os gerentes 

gerais, que além das atribuições de gestores de unidades, respondem pelos 

resultados da agência e se envolvem com a realização de negócios, principalmente 

concessão de crédito e venda de produtos das seguradoras associadas. A gestão das 

pessoas fica secundária. 

 Há pouca ou nenhuma participação dos jovens gerentes nas questões 

estratégicas dos bancos. As decisões que realmente impactam a condução dessas 

organizações ocorrem no modelo top down, nas gerências executivas ou nos 

conselhos administrativos. Engajam os jovens gerentes em um processo no qual lhes 

cabe identificar-se com ele e regular a própria ação de modo a adequar-se às normas, 

construindo uma imagem em conformidade com as exigências, fim de se manterem 

aptos ao cargo.  

 Na alta administração os cargos são ocupados por indicações políticas, não por 

capacidade técnica, resultando na percepção de pouca transparência na gestão das 



127 
 

empresas e falta de confiança nas decisões. São decisões que mexem na direção das 

organizações, conduzindo-as para reestruturações que têm reflexo na composição 

das carteiras de clientes e, consequentemente, na quantidade de cargos gerenciais. 

Em decorrência, geram competição, sentimentos de medo de perda da função e 

insegurança quanto ao futuro. 

 Embora tenham, em última instância, liberdade de escolha, os jovens gerentes 

preferem manter-se na zona de conforto oferecida na gaiola de ouro, representada 

pelo bom salário, benefícios, segurança e estabilidade. Tudo isso ao preço da prisão 

psíquica, do uso cada vez mais intenso das suas aptidões, das suas forças mentais, 

emocionais e físicas em benefício da ambição e do sucesso na carreira.  

 Em geral os participantes são oriundos das classes populares, filhos de 

trabalhadores, agricultores, alguns funcionários públicos e até empregados de bancos 

públicos. A maioria teve experiências profissionais anteriores em empresas privadas, 

com rendas menores do que as atuais. Some-se a isso as restrições do mercado de 

trabalho brasileiro. É com base nesses parâmetros que avaliam a própria realidade 

atual, o que pode explicar, ainda que parcialmente, o valor atribuído aos benefícios 

financeiros obtidos nos bancos públicos, em detrimento da autorrealização e da saúde 

psíquica.  

 Ao ser designado gerente o jovem é separado da massa de bancários, subindo 

na hierarquia e juntando-se aos gestores. Mesmo sem equipe própria, ele passa a ser 

um representante do banco, um modelo de comportamento comprometido frente aos 

demais, de quem deve exigir cada vez mais engajamento. Participar de movimentos 

grevistas ou estimulá-los não é atitude dele esperada. Assim, o sindicato não aparece 

entre as representações dos jovens gerentes, acostumados a atuar mediante estímulo 

ao individualismo ao invés de colaboração.  

 O individualismo é uma constante. Intriga o fato de os jovens gerentes 

manifestarem que o melhor do trabalho é o contato com pessoas, e, no entanto, elas 

aparecem muito pouco nas figuras, e também nas entrevistas aparecem apenas 

superficialmente. Dois participantes mencionaram a importância do trabalho em 

equipe, mas o modelo de competição é mais evidente do que o de construção de inter-

relações duradouras. 
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 Os objetivos são matemáticos e individualizados, deixando os laços afetivos 

fragmentados. Os jovens gerentes são avaliados pelos resultados das carteiras ou 

agências e os números são frios e implacáveis. Ser destituído significa risco de sentir-

se incompetente, fracassado, e perder a condição de pertença, além do prejuízo à 

imagem frente a colegas, a parentes, a conhecidos e a si mesmo. Muitas são as 

experiências compartilhadas, mas o individualismo impera, já familiarizado. 

Pressionados por resultados, os jovens gerentes são impelidos à competição com os 

colegas pela conquista ou manutenção do cargo. 

 Em momentos de crise e condições adversas, a reflexividade desperta e obriga 

a um olhar crítico para a realidade, provocando angústia e sofrimento. O melhor 

exemplo de crise observado entre os participantes é a experiência de destituição do 

cargo. Os motivos e a maneira como a organização, representada pelos gestores, 

conduz a destituição, faz diferença no impacto sobre os esquemas periféricos das 

representações. Depende da intensidade desse impacto o abalo ao núcleo central da 

representação “empresa provedora e cuidadora”. Não conseguir recuperar a função 

significa não conseguir manter a qualidade de vida e o nível de consumo. O jovem 

gerente pode exibir comportamento agressivo. A representação da empresa punidora 

fica reforçada e ele manifesta sentimentos de raiva e ódio contra a organização 

amada. Começa a pensar em mudar de vida, conscientizado de que não deve 

continuar apostando todas as fichas naquela organização. Alguns desenvolvem 

empreendedorismo, voltando o olhar para o as oportunidades do mercado privado, ou 

começam a pensar em outro concurso público.  

 Evidenciou-se que os jovens gerentes gostam das atividades realizadas no 

trabalho, a ponto de neutralizar os aspectos negativos, valorizando os positivos. 

Dedicam-se intensamente ao trabalho, convencidos de que o sucesso depende 

exclusivamente do próprio desempenho. 

 Concluiu-se que o banco não é local para manifestação de emoções, restritas 

ao ambiente familiar ou às amizades. Insatisfação, tristeza e tédio, ao contrário, geram 

desconfiança sobre a capacidade produtiva do sujeito. Por isso, em geral os jovens 

gerentes se mostram contidos e tentam transmitir tranquilidade. Resistir à pressão 

com equilíbrio e serenidade é condição para manter a credibilidade junto aos clientes 

e às chefias, pois esse comportamento é indicador dos mais aptos às promoções. 
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Nesse sentido, aqui também se verificou que os jovens gerentes devem parecer bem, 

alegres e dispostos, escondendo o sofrimento psíquico. 

 Tal atitude tem um custo em termos de saúde psíquica que pode ser alto, e tem 

efeito cumulativo, podendo resultar em doenças, mesmo que demore a manifestar 

seus sintomas. Já aparece em relatos sobre obesidade, em manchas e descamação 

na pele, em problemas de coluna, em dores nas mãos, nos ombros e em emoções 

negativas. 

 O que emana das evidências é um sentimento “opaco”. Esses jovens gerentes 

são sérios, quando sorriem ostentam um sorriso desprovido de alegria genuína e 

entusiasmo em relação ao trabalho. Os sentimentos são tamponados e o artificialismo 

tecnocrata do meio financeiro os deixa apáticos, de certo modo alienados e pouco 

íntimos de si, seguindo o fluxo, inconscientes dos próprios desejos. Tamponando as 

emoções e naturalizando a busca de prazeres consumistas, vivem angustiados pelo 

medo da perda da estabilidade que talvez já não tenham. 

 Dos discursos emerge uma realidade densa em contradições.  Por mais que a 

organização seja percebida como provedora e protetora, e essa raiz da representação 

se mantenha ao longo do tempo, ela pode punir por erros ou discordâncias; então, é, 

ao mesmo tempo, ameaçadora e punidora. A balança inclina-se ora para o lado 

positivo ora para o lado negativo dos sentidos do trabalho.  

 O processo de construção das representações do grupo pesquisado é também 

suscetível às oscilações políticas do país. Em vista disso, instala-se uma crise de 

identidade, os jovens gerentes não sabem se é mais importante realizar a função 

social do banco ou apresentar resultados financeiros e repassar lucros ao patrão. Para 

alguns a função social do banco é o que torna o trabalho significativo, identificado com 

o bem comunitário maior. 

 Embora as representações sociais adquiram diferentes matizes e intensidades 

para diferentes gerentes, evidenciou-se que esses jovens estão formatados pela 

cultura organizacional e estão de acordo com o modelo de gestão por resultados nas 

empresas públicas, em detrimento da função social. É consenso a necessidade de 

gerar lucros, pois é para isso que as organizações existem e é para isso que os jovens 

gerentes estão nesse lugar. Até certo ponto, eles concordam que não alcançar as 

metas justifique a dispensabilidade que acompanha a designação para a função.  
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Nessa estrutura de poder, as atitudes são marcadas pela impessoalidade, a 

heteronomia é a guia. Esse modo de abordar a exploração reprime ações de 

resistência que somente seriam realizadas por indivíduos autônomos, internamente 

orientados.  

O trabalho significa “quase tudo”, mas não foi uma escolha íntima, já que 

predominou a influência externa, as condições do mercado de trabalho brasileiro. O 

contrato psicológico de trabalho é questionado mediante experiências dolorosas, 

quando o sofrimento força à abertura da porta da prisão psíquica. Sabe-se que a 

chave está com os próprios gerentes e, se a reflexividade for estimulada pela oferta 

de conhecimento sobre o tema na academia, colabora-se com o processo de 

libertação das amarras auto e heteroimpostas aos jovens gerentes de bancos 

públicos. 

Não se trata de adotar uma abordagem uniformizante, pois há pessoas que não 

se conformam ao esquema dado. Porém, têm poucas oportunidades de deixar que os 

conflitos reprimidos se libertem. A sobrevivência é impositiva e os ganhos secundários 

são atraentes. Também há um limite a partir do qual a pessoa reage. Quando o núcleo 

central da empresa provedora e protetora balança, aí reside o estímulo para 

questionamentos. Seria necessário olhar de fora a situação, dissecar, analisar e 

reinterpretar a realidade sem ilusões nem utopias, compreender a dimensão simbólica 

que permeia as inter-relações, correndo o risco de desestabilizar o esquema. 

 Na atual conjuntura, o prognóstico é de redução do número de postos de 

trabalho disponíveis nos bancos públicos. A tendência é que resulte acirrada a 

competição interna. Já está familiarizado o pensamento de que gerente de banco 

público não é ser, é estar. Estar em uma função de confiança que pode ser perdida. 

Assim, o sucesso é ilusório, seja pelo preço, seja porque pode ser efêmero. 

 Com os valores e as instituições em rápida transformação, muitos jovens estão 

em busca de um trabalho que tenha sentido e de locais seguros para o início da 

jornada profissional. O capitalismo flexível deixa as coisas meio fluidas, de modo que 

a solidez e a tradição dos bancos públicos podem representar portos seguros, devido 

à percepção de estabilidade profissional. Todavia, mudanças tecnológicas, legais e 

econômicas sinalizam que a tradicional estabilidade passa a ser uma ilusão. E, com 
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ela, o ícone do funcionalismo, o concurso público, se apresenta questionável quanto 

a ser uma boa alternativa, que compense a troca com a profissão sonhada. 

Não se sabe por quais caminhos os jovens gerentes irão trilhar. Não há finitude 

para a busca dos sentidos do trabalho e para a elaboração de novas representações. 

O processo é dinâmico, e as representações ora apresentadas estão vinculadas ao 

cenário restrito que foi pesquisado. 

 Por enquanto, a evidência maior é que os resultados desta pesquisa sobre o 

sentido do trabalho com jovens gerentes confirmam por unanimidade a associação 

entre trabalho e dinheiro. 

 Ainda assim, os resultados não devem ser generalizados, posto que se referem 

a um grupo particular, com características socioculturais específicas, que podem não 

ser válidas para outros indivíduos ou grupos. 

 

 

5.2 APLICABILIDADE 

 

 Vislumbra-se a aplicação imediata dos resultados desta pesquisa 
especialmente pelas áreas de gestão de pessoas dos bancos públicos, onde é 
possível promover melhorias nos diversos programas, com vistas à redução do 
sofrimento e ao aumento da satisfação dos jovens gerentes. 

 Programas de treinamento e desenvolvimento gerenciais podem, além dos 
ganhos e benefícios que as organizações oferecem, apresentar informações reais 
sobre o exercício dos cargos dessa natureza, incluindo os riscos de desgaste físico e 
psíquico dos profissionais para isso designados. Descrições realistas dos cargos 
favoreceriam a elaboração de representações menos polarizadas quanto à relação 
entre os benefícios e os custos da conquista e manutenção desta posição hierárquica, 
aumentando a lucidez da escolha desse caminho, que leva a um bom salário, mas é 
trilhado pela realização de metas.  

 Assim, também, é importante tratar com transparência a questão da redução 
dos postos de trabalho no setor, estimulando a descoberta de novos talentos, que 
levem à busca de novas alternativas de trabalho e sobrevivência, caso necessário. 

 Percebe-se a oportunidade de redesenhar as carreiras, de modo que ofereçam 
a possibilidade de evolução gradual, com níveis intermediários de cargos gerenciais, 
facilitando a construção de carreiras sólidas, com base na crescente qualificação e 
conscientização do profissional, reduzindo o medo de perda da função. Do mesmo 
modo, a adoção de avaliações do desempenho individual a cada nível deveria ser a 
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métrica mais valorizada para decisões quanto à manutenção, promoção para um nível 
mais elevado ou mesmo para o retorno a nível inferior, evitando a destituição repentina 
e a consequente perda brusca na remuneração. Tais cuidados qualificariam os 
processos seletivos, ao reunir avaliação de desempenho à análise de perfil, 
alimentando percepções de justiça nas decisões de escolha dos candidatos. 

 Os sistemas de informações voltados à gestão de pessoas permitem leituras 
diversas quando às causas de afastamentos, absenteísmo e tratamentos de saúde 
realizados pelos empregados. Tal conhecimento pode ser utilizado para decisões 
quanto à mobilidade interna de jovens gerentes para outras atividades, em caso de 
interesse pessoal ou de destituição inevitável. Paralelamente a uma eficiente 
avaliação dos processos de gestão de talentos em cada organização, seria possível 
aliviar o sofrimento daqueles que não alcançam sucesso na carreira gerencial, 
ajudando-os a encontrar motivação em diferentes desafios, estimulando o 
comprometimento com os objetivos da organização.  

 Por outro lado, é necessário rever as atribuições dos gerentes, tanto em relação 
aos procedimentos operacionais quanto aos negociais. Identificar o tipo de problemas 
que eles enfrentam na gestão das carteiras, os quais provocam percepção de 
demandas múltiplas frente a prazos curtos, diferenciando procedimentos que 
requerem a atenção de um gerente daqueles que poderiam ser resolvidos pelos 
profissionais da retaguarda. Algumas entrevistas sugerem que há necessidade de 
redistribuir a mão de obra entre as unidades de apoio e as de negócios, visto que 
ainda há casos de privilégio das primeiras em benefício das últimas. 

 As transformações tecnológicas já permitem a adoção de modelos alternativos 
de horários de trabalho, como o home office, ou de horários flexíveis, com expansão 
do tempo disponível para atendimento aos clientes, iniciadas ainda timidamente, com 
a proposta de banco virtual, por organizações específicas. 

 As inter-relações pessoais emergem como importante representação social do 
trabalho dos jovens gerentes, e podem ser mais robustas mediante definição de itens 
de metas a serem conquistadas por equipes, em detrimento de metas individuais, 
estimulando a cooperação. Objetivos compartilhados beneficiam a construção de 
relações de interconfiança e amizade, atendendo a demandas de afetividade, 
aumentando, assim, a satisfação com o ambiente de trabalho. 

 Embora saibamos que as tensões persistem no âmbito do trabalho no sistema 
financeiro, os programas de gestão de pessoas podem servir-se do que aqui foi 
gerado, reduzindo os fatores estressores, sejam eles internos do sujeito ou externos, 
contextuais. Gestores de equipes e da área de pessoas devem atentar à organização 
do trabalho, respeitando os limites físicos, mentais e psicoafetivos dos indivíduos, seja 
em prevenção ou em intervenção. 

 A centralidade do trabalho aumenta a importância de aplicar o conhecimento 
na gestão organizacional, com vistas a qualificar a relação do sujeito com o seu 
trabalho. Compete aos gestores considerar o nexo entre saúde e trabalho, mediando 
essa relação, atuando nas causas do ambiente e também das pessoas, envolvendo a 
todos na compreensão da situação e nos desdobramentos da função gerencial. A 
partir disso, é possível conduzir os processos de trabalho à consecução bem-sucedida 
de resultados sustentáveis, oferecendo serviços de qualidade, capazes de conquistar 
a lealdade dos clientes. 
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 Por isso, para aplicabilidade desta pesquisa, destacamos aspectos das 
representações vinculadas ao núcleo central “organização cobradora, punidora e com 
foco no núcleo”, cujo esquema periférico permite ações relativamente simples e 
imediatas. Outras mudanças, não menos importantes, envolvem atuação política e 
podem ser mais demoradas. Porém, como visto na Figura 30, as representações são 
elaboradas e reelaboradas em conjunto, de modo que alterações em qualquer uma 
delas leva a movimentações nas demais. Então, qualquer melhoria no processo 
estudado é importante para a solução de problemas humanos concretos, pois 
compreender melhor o trabalho é imprescindível para transformá-lo. 

 

 

5.3 RECOMENDAÇÕES  

 

 Pelas limitações e restrições deste estudo, por mais que se tenha avançado, 

chega-se ao fim com número maior de indagações do que se tinha ao iniciá-lo. São 

muitas as vertentes passíveis de novas e complementares investigações, entre as 

quais: 

- ampliação da abrangência do estudo para outras unidades/locais e um número maior 

de jovens gerentes,  

- replicar para outras faixas etárias; 

- cotejar com gerentes de bancos privados; 

- realizar pesquisa longitudinal com os mesmos elementos ora participantes; 

- cotejar com empregados de áreas de apoio ao negócio. 
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APÊNDICE I – Primeira abordagem aos jovens gerentes: descrição e percepções 

Descrição e percepções do ambiente 

Agência 1, 
banco A, 
Centro, 
Vitória/ES 

Obtida senha de atendimento; aguardando durante 20 minutos para falar com o jovem 
gerente PJ. Agência em piso único, atendimento geral de um lado e gerência do outro. 
PJ tem um apoio, os demais trabalham sozinhos. PJ tem um espaço separado para o 
atendimento de empresas. Explicada a proposta, aceitou o convite e o encontro foi 
marcado para o sábado pela manhã. Não compareceu. Estava saindo em férias e viajou. 

Agência 2, 
banco A 
Centro, 
Vitória/ES  

Atendimento geral no primeiro piso. Ingresso ao segundo piso sem necessidade de 
senha. Ali se localiza a gerência, estações de trabalho lado a lado. Identificada uma 
gerente PF de 30 anos, completando dois anos de gerência nos próximos dias, outro 
gerente recém designado e uma terceira com mais de 45 anos. Ela aceitou a proposta 
e quis fazer a entrevista na hora – eram 13h, mas haveria prejuízo à conversa em virtude 
da circulação intensa de pessoas no local. Desistimos porque a jovem gerente estava 
em fase de conclusão de período no curso de pós-graduação e não teria outro horário. 
Viajaria em férias na semana seguinte. 

Agência 3, 
Banco A 
Bairro, 
Vitória/ES, 
P1  

Ingresso sem senha, às 16h. No primeiro piso da agência ainda havia pelo menos 30 
clientes para atendimento geral e caixas. Enquanto aguardava o gerente geral, no 
segundo piso, era possível ouvir a fala dos gerentes de segmentos ao telefone, 
oferecendo produtos do portfólio. Abordado o gerente geral e explicada a proposta, 
manifestou interesse em participar. Demais gerentes com idade superior ao limite da 
pesquisa, à exceção do PJ, recém-chegado por transferência, por indicação do gerente 
geral. Enquanto os gerentes PF trabalham sozinhos, o PJ tem um apoio e sai com 
frequência para prospectar clientes. Entrevista marcada para 12/09, às 17h, na agência.  

Agência 4, 
Banco A 
Bairro, 
Vitória/ES, 
P2 

Entrada sem senha às 15h e abordagem a gerente que aparentava o perfil proposto, o 
que se confirmou. Tratava-se do gerente PJ, a quem foi apresentado o projeto e o 
convite para participação foi aceito. A entrevista foi marcada para 14/09, às 18h, na 
estação de trabalho do gerente, localizada no canto da sala, junto ao apoio. Ali próximos 
estão os demais gerentes, na parte da frente da agência. Esses não contam com 
empregados para apoio. O atendimento geral está localizado na parte do fundo da 
agência e conta com três empregados e três caixas, subordinados a um gerente de 
expediente, responsável pelo atendimento geral e pela retaguarda. 

Agência 5, 
banco A, 
bairro de 
praia, 
Vitória/ES  

Abordada jovem gerente mediante senha de atendimento. Apresentada a proposta. Ela 
explicou que é gerente há três anos, mas não se identifica com o trabalho nem com o 
banco. Não gosta de fazer vendas, pensa que não foi para isso que se formou 
advogada. Está estudando muito para seguir carreira jurídica. Devido a essa falta de 
identificação, não gostaria de participar da pesquisa, pois não representaria bem os 
jovens gerentes de bancos públicos 

Agência 6, 
banco A,  
bairro de 
praia, 
Vitória/ES, 
P3 

Contatada jovem gerente indicada pelo vigilante como alguém que tinha o perfil 
desejado e que teria boa vontade em conceder entrevista. Após adquirir senha, às 12h, 
foi necessário aguardar 30 minutos para a abordagem à gerente. Explicada a proposta, 
aceitou o convite para participação e marcou para quatro 19/09, quando estaria mais 
tranquila nos seus afazeres devido ao período do mês. Seria às 17h, no café em frente 
à agência. 

Agência 7, 
Banco A, 
Bairro, 
Vitória/ES 

Agência muito grande, vários andares. Atendimento muito cheio. Para falar com os 
gerentes havia em torno de 30 pessoas. Foi necessário aguardar 40 minutos após 
adquirir a senha. Abordada a jovem gerente, ela aceitou participar da entrevista e 
marcou para dali a quatro dias, às 17 horas. Explicou que a unidade conta com 8 
gerentes, três deles PJ, dos quais dois com menos de 35 anos. Cada gerente PJ tem 
dois apoios, pois aquela unidade concentra negócios com o segmento empresarial. Os 
demais gerentes dos segmentos PF trabalham sem apoio. No dia marcado telefonou 
cancelando o encontro, alegando medo de assalto devido ao avançado da hora, porque 
aquela região fica mais perigosa ao anoitecer. Ela não tinha disponibilidade em outros 
horários. Desistência. 
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Agência 8, 
banco A, 
Centro, 
Vitória/ES 

O banco conta com equipe gerencial de veteranos, todos com idade superior a 35 anos. 
 

Agência 9, 
banco B 
Bairro, 
Vitória/ES 

Acesso direto ao segundo piso, onde a gerência está concentrada, enquanto o 
atendimento geral está no primeiro andar. Adquirida senha de atendimento, esperamos 
por uma hora. Aparentemente ela estava fechando vários negócios e assinando 
contratos. Saímos para almoçar e, ao retornar, ela tinha saído também. Desistência. 

Agência 
11, banco 
B, bairro de 
praia, 
Vitória/ES, 
P4 

Ingresso na agência, contato com gerente veterana que indicou um jovem gerente. 
Senha de atendimento, 15 minutos de espera para a abordagem, Explicação e 
aceitação da proposta. Agendamento para 21/09, às 18h, no café no bairro onde o 
gerente mora, perto da agência. No dia marcado avisou que atrasaria por ter sido 
chamado para reunião na superintendência. Chegou às 19h15, o encontro durou até 
20h30. 

Agência 
12, banco 
C, bairro de 
praia, 
Vitória/ES 

Obtida senha para o atendimento geral às 11h30. Os gerentes estavam todos dispostos 
em duas fileiras, uma de frente para a outra, em 10 estações. Pela análise visual duas 
pessoas tinham perfil para participar da pesquisa. Empregados entravam e saíam do 
banco, portando bolsas, provavelmente para o almoço. Eram mantidas em torno de 40 
pessoas aguardando atendimento, muitas com prioridade, passavam à frente de todos. 
Desistência depois de 1 hora de espera. 

Agência 
13, banco 
B, Zona 
Norte do 
Rio de 
Janeiro/RJ, 
P5 

Senha de atendimento PJ. Conversa com gerente substituta, apresentação da proposta 
de pesquisa. Explicou que a titular estava em licença médica mas com certeza gostaria 
de participar da pesquisa. Chamou-a por telefone. Estava em consulta médica perto dali 
e marcou o encontro dentro de 20 minutos, na área de alimentação do shopping. 

Agência 
14, banco 
B, Centro, 
Rio de 
Janeiro/RJ, 
P6 

Ingresso na agência imediatamente após a abertura, acesso direto ao gerente geral, o 
único que não estava em atendimento a cliente. Manifestou interesse em participar da 
pesquisa e marcou para as 9h do dia 27/09, na própria estação de trabalho. Além do 
gerente geral a agência conta com outros quatro gerentes, um deles PJ e três PF, um 
dos quais cuidando do atendimento geral, no segundo piso. Em toda a agência há três 
empregados sem função de confiança, que prestam apoio a todos os gerentes. 

Agência 
15, banco 
B, Zona 
Norte do 
Rio de 
Janeiro/RJ, 
P7 

Necessária senha de atendimento. Agência grande, muita gente para atendimento. 
Gerências à parte. A jovem gerente abordada atua no segmento PF Personalizado. Os 
empregados sem função, que prestam apoio aos gerentes, estão destacados para 
trabalho de cobrança e recuperação de crédito, devido ao aumento da inadimplência. 
Relatou a participação em curso para obtenção do CPA 20 e marcou o encontro no local 
do curso, às 17h, portanto, antes da aula, naquele mesmo dia.  

Agência 
16, banco 
B, Centro, 
Rio de 
Janeiro/RJ, 
P8 

Obtida senha para atendimento no segmento personalizado, abordagem assim que o 
gerente concluiu telefonema. Aceitou participar da pesquisa, marcou para 02/10, ao 
meio dia, no restaurante próximo à agência. Avisou que teria uma hora disponível, 
considerando que estava sozinho para todas as atividades, pois há seis gerentes na 
agência e cinco apoios para todos, de modo que é quase impossível conseguir uma 
ajuda. 

Agência 
17, banco 
C, Centro 
do Rio de 
Janeiro/RJ 

O gerente mais jovem tinha 39 anos, segundo o empregado abordado. 

Agência 
18, Banco 
C, Centro, 
Rio de 
Janeiro/RJ 

Agência com muitas pessoas para atendimento geral e caixas. Uma empregada 
explicou que ali havia apenas o gerente geral e o de atendimento, pois os demais foram 
levados para o banco virtual. 
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Agência 
19, banco 
B, Centro, 
Rio de 
Janeiro/RJ, 
P9 

Gerente abordada logo na abertura da agência, mediante senha. Encontro agendado 
para 03/10, no horário do almoço, em restaurante próximo à unidade. Explicou que tinha 
uma hora disponível, devido à necessidade de bater ponto eletrônico. Explicou que está 
se preparando para a prova do CPA 20 e que no local do curso haveria outros gerentes 
com perfil para a pesquisa, se necessário. 

Agência 
20, Banco 
C, Zona 
Norte do 
Rio de 
Janeiro/RJ, 
P10 

Abordagem direta ao gerente geral. Quis ver as questões que seriam respondidas, antes 
de confirmar a intenção de contribuir com a pesquisa. Concordando, marcou para 03/10, 
dias, às 18h30, no café próximo à agência. Relatou que conta apenas com o gerente de 
atendimento, caixas e dois empregados sem função de confiança. Os demais gerentes 
foram transferidos. Nesse primeiro contato usava jeans e estava barbudo, mas no dia 
da entrevista estava bem barbeado e usava terno. 

Agência 
21, Banco 
C, Zona 
Sul do Rio 
de 
Janeiro/RJ, 
P11 

Agência seletiva, foi necessário explicar ao vigilante o projeto, e aguardar que ele 
fizesse o contato com um gerente com o perfil solicitado. Depois disso o ingresso na 
agência foi autorizado, já passava das 16h. O gerente aceitou o convite, marcou a 
entrevista para 04/10, às 18h, em outro andar da agência, que conta com espaços 
reservados para atendimento personalizado. A agência é bonita, com móveis de 
madeira, decoração elegante. O gerente quis ver as questões que seriam feitas, para 
perceber o teor da conversa. Forneceu o telefone da agência virtual para convidar algum 
gerente de lá, onde a maioria é mais jovem. 

Agência 
22, banco 
C, Centro 
do Rio de 
Janeiro/RJ 

Agência quase vazia, várias estações de trabalho sem empregados para atendimento. 
O gerente PJ informou que ali todos tinham mais do que 35 anos, e que depois da última 
reestruturação restaram poucas unidades em que há vários gerentes para o 
atendimento presencial. Indicou outra unidade. 

Agência 
23, banco 
C, Centro 
do Rio de 
Janeiro/RJ, 
P12 

Agência grande, quatro andares. Conta com gerente geral, dois gerentes PJ e três 
gerentes PF, além do gerente de atendimento. Inicialmente foi abordado o gerente geral, 
que indicou o único gerente que atendia os parâmetros da pesquisa, o gerente de 
atendimento. O terceiro andar inteiro é destinado ao atendimento geral, incluindo os 
caixas. Foi necessário obter senha e aguardar duas horas pelo atendimento do gerente. 
Enquanto isso, foi possível ouvir a conversa dos clientes, incomodados com a demora, 
mas abnegados. Conversavam sobre benefícios como aposentadoria e Pis/Pasep, 
perda de documentos, burocracia, idas e vindas para resolver problemas de toda ordem. 
O gerente visado relatou que várias unidades no entorno não oferecem mais o tipo de 
atendimento que ficou concentrado ali. Conta com seis apoios, que frequentemente o 
abordam para pedir alguma orientação, assinatura em documentos e comandos no 
sistema. Ele aceitou o convite, o encontro fiou marcado para 05/10, às 14h. Considerou 
que teria mais tranquilidade para a entrevista no seu horário de almoço, na sala de 
reuniões da agência. 

Agência 
23, banco 
C, Zona 
Norte do 
Rio de 
Janeiro/RJ, 
P13 

Agência virtual, contato por telefone. Atendimento direto por gerente nos parâmetros da 
pesquisa. Perguntou se a entrevista poderia ser por telefone, não era possível. Pediu 
para antecipar o tipo de perguntas que seria feito. Aceitou o convite, a entrevista ficou 
marcada para 10/10, no horário de almoço, 14h, no hall de entrada do prédio. 

Agência 
24, banco 
C, Centro 
do Rio de 
Janeiro/RJ, 
P14 

Abordagem direta ao gerente indicado pelo vigilante, no segundo piso, na última estação 
de trabalho. Informou que depois da reestruturação do banco está atuando como PF e 
PJ, porque o PJ foi transferido e a agência não terá mais essa carteira específica. No 
momento está com dois apoios, não sabe até quando. Não gosta muito de PJ, os 
produtos PJ são mais complexos e arriscados do que os PF, tem medo de errar e ser 
responsabilizado. Aceitou participar, marcou a entrevista para 11/10, na própria estação 
de trabalho, 14h. 

Agência 
25, banco 
D, Centro 
de Porto 
Alegre/RS 

O gerente geral informou que a unidade não tem gerentes com menos de 40 anos. 
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Agência 
26, 
Banco D, 
Centro de 
Porto 
Alegre/RS 

Na unidade não há jovens gerentes, todos são veteranos, segundo a gerente geral. Mas 
há agências na capital que estão participando de projeto de reestruturação do banco e 
nessas foram designados “gerentes de mercado”, a maioria dos quais é bastante jovem. 
Indicou agências próximas para contato. 

Agência 
27, banco 
D, Centro 
de Porto 
Alegre/RS, 
P15 

Agência grande, gerência concentrada em um canto, afastada do atendimento geral. 
Abordada a jovem gerente, que aceitou o convite e quis fazer a entrevista na hora, na 
sua estação de trabalho, às 11h. A agência conta com o gerente geral, um gerente de 
expediente, responsável por toda a logística, e ela, gerente de mercado, responsável 
pelos negócios e atendimento. Vinculados a ela há três operadores de negócios, que 
administram carteiras de clientes, e quatro plataformistas, que atendem o público em 
geral. Durante o encontro o telefone tocou sete vezes, cinco para assuntos internos, 
uma para cliente e uma para assunto particular. Dois empregados vieram tirar dúvidas. 

Agência 
28, banco 
D, Cidade 
Baixa, 
Porto 
alegre/RS, 
P16 

O jovem gerente foi abordado na abertura da agência. Aceitou participar, disse que 
entendia a necessidade, também fez pesquisa de mestrado. Teria uma reunião e isso 
impactaria nas outras atividades, deixando-o apertado de tempo naquele dia. Então era 
melhor marcar para 04/12, às 10h, ali mesmo, na estação de trabalho. Adiantou que 
antes de ser gerente de mercado já era gerente, mas o banco está mudando a estrutura 
há cinco anos, e os gerentes estão passando a ser gerentes de mercado, mediante 
processo seletivo.  

Agência 
29, banco 
D, Centro, 
Porto 
Alegre/RJ, 
P17 

Acesso direto à jovem gerente, ao meio dia. Ela estava ao telefone, depois de 10 
minutos de espera estava disponível. Achou a proposta interessante e quis participar, 
mas solicitou que fosse em 05/12, no horário de almoço, 13h, na agência. No dia 
marcado, procurou um local mais tranquilo para a conversa. A sala de reuniões estava 
ocupada, ela preferiu uma estação de trabalho na retaguarda, cuja empregada usuária 
estava em férias. Falou que sente falta de janelas na agência, que ocupa um prédio 
tombado e só tem janelas na fachada. Aguarda ansiosa o momento de assumir uma 
gerência geral no que chama de “casa maior”, que significa um nível mais alto de 
agência. Avisou o pessoal onde estaria e não houve interrupções.  
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APÊNDICE II – Sentenças complementadas 

Trabalhar significa... 

P1. Satisfação; P2. Único meio de sobrevivência; P3. Ganhar dinheiro; P4. Realizar projetos, sentir-
se útil, obter o sustento da família e contribuir com as pessoas; P5. Ocupar a mente produzindo algo 
que me dê satisfação e retorno financeiro compatível P6. Ganhar dinheiro para satisfazer 
necessidades pessoais; P7. Segurança; P8. Meu sustento e de minha família; P9. Manter meu 
sustento; P10. Renda; P11. Maneira de conseguir meus objetivos e uma vida de qualidade; P12. 
Contribuir com a sociedade; P13. É uma forma de manter uma qualidade de vida boa dentro do nosso 
sistema atual; P14. Uma experiência nova todo dia; P15. Sustento; P16. Quase tudo; P17. Produzir, 
ter desafios, se desenvolver. 

Quando me preparo para ir trabalhar me sinto... 

P1. Motivado; P2. Às vezes desmotivado; P3. Agradecida; P4. Bem, gosto de ter uma rotina, de saber 
que vou ser importante para a construção e continuidade de uma ideia/projeto; P5. Ansiosa e feliz; 
P6. Com um misto de desânimo e certeza de que preciso, que não tenho escolha; P7. Normal, como 
se tivesse ido para qualquer outra tarefa; P8. Na maioria das vezes bem; P9. Em parte, empolgada 
por poder trabalhar, mas um pouco cansada da rotina; P10. Bem; P11. Bem; P12. Desanimado, 
cansado, sempre cansado; P13. Fazendo algo necessário pra justificar isso tudo que eu falei 
anteriormente do trabalho, fazendo algo necessário, algo normal, me sinto...não vou falar 
honestamente que me sinto empolgado por estar indo trabalhar, mas...assim, encaro de...sem 
problemas, também, nada que eu faça com desgosto; P14. Bem, agradeço por ter um emprego, um 
emprego bom; P15. Útil; P16. Tranquilo; P17. Feliz. 

Ser bancário é... 

P1. Orgulho; P2. Desafio; P3. Bom; P4. Servir ao público mediante contrapartida comercial; P5. 
Estressante e dinâmico; P6. Muito difícil; P7. Ter muita responsabilidade; P8. Profissão que me 
escolheu; P9. Algo diferente dos meus sonhos de infância, mas me faz sentir com alguma função 
para os clientes; P10. Um trabalho; P11. Ser um profissional multifacetado; P12. Pouco significativo, 
não me agrega como pessoa; P13. Uma correria; demandas múltiplas, prazos curtos; P14. Risco alto, 
te dá uma maturidade, todo dia você resolve um problema novo; P15. Estressante; P16. Estar perto 
das pessoas que muitas vezes precisam, aconselhar as pessoas, conciliar os interesses financeiros; 
P17. Desafiador. 

Em relação ao meu desempenho e carreira estou... 

P1. Buscando me desenvolver; P2. Desempenhando mais do que a carreira em si me retorna em 
benefícios; P3. Insatisfeita; P4. satisfeito, até o momento, mas não tenho a ilusão de que será sempre 
assim; P5. Decepcionada com o tratamento dispensado pela empresa à minha capacidade de 
contribuir, não estou na posição que poderia e gostaria; P6. Buscando mudar de área de atuação, 
porque ser gerente na atual gestão é muito cansativo; P7. Satisfeita por ter alcançado a função que 
queria no prazo estipulado por mim; P8. Bem satisfeita; P9. Satisfeita, mas penso em crescer na 
carreira; P10. Feliz; P11. Consciente; P12. Eu acredito que eu possa fazer mais, mas o banco não 
me dá as ferramentas, estou um pouco desapontado vendo algumas pessoas subirem por métodos 
ruins; P13. Satisfeito, me vejo fazendo um bom trabalho e sendo bem recompensado; P14. 
Insatisfeito, gostaria de estar fazendo outra coisa; P15. Satisfeita; P16. Tranquilo, estou bem 
posicionado, não quero ir para o interior; P17. Satisfeita, visando projetos futuros. 

Meu chefe... 

P1. Estamos alinhados; P2. Muitas vezes não é chefe; P3. Ótimo; P4. É um cara legal, mas está ali 
para cobrar resultado; P5. Me dá arrepios, por causa dela estou afastada; P6. Não me inspira nem 
tem meu respeito como profissional; P7. É gente boa, mas é exigente; P8. Um bom chefe, cumpre o 
seu papel; P9. Me cobra por resultados, na proporção em que também é cobrado; P10. Esforçado; 
P11. Tranquilo; P12. Eles têm a posição deles de cobrança, alguns têm um olhar mais humano, outros 
não; P13. É uma pessoa exigente e ansiosa, exige muito da gente em resultado; P14. Gente boa, 
absorvia as pancadas e distribuía o que tinha que distribuir; P15. Inspiração; P16. Todos que tive são 
pessoas competentes, tranquilas, muito boas de trabalhar; P17. Meu parceiro/colega. 
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O melhor do meu trabalho é... 

P1. As oportunidades; P2. Ter independência nas operações que realizo; P3. Conhecer pessoas; P4. 
O reconhecimento das pessoas, clientes e colegas; P5. Lidar com pessoas, clientes e colegas; P6. O 
contato com as pessoas, poder sentir que podemos ajudar quem precisa; P7. Colegas e clientes de 
relacionamento; P8. Amigos com quem convivo; P9. Compartilhar vivências com colegas e clientes; 
P10. Conhecer pessoas; P10. P11. Relacionar com diferentes pessoas e aprender todo dia; P12. 
Relação com colegas e clientes; P13. Ver o cliente satisfeito, ver o banco satisfeito, que é quem paga 
meu salário; P14. Pessoas; conhecer pessoas; P15. Salário; P16. Que ele me realiza, me proporciona 
tudo que tenho hoje; P17. O contato com as pessoas. 

Durante o fim de semana... 

P1. Atenção à família e à igreja; P2. Descanso e aproveito para esquecer do trabalho; P3. Durmo; P4. 
Prefiro ficar bastante com a família, amigos e fazer o que mais gosto; P5. Nem penso em trabalho, 
apesar de conviver, em boa parte do tempo, com colegas de trabalho; P6. Eu procuro me esquecer 
do trabalho e tento me divertir e descansar; P7. Descanso e lazer; P8. Gosto de estar com minha 
família e meus amigos; P9. Faço minhas atividades como dona de casa e descanso com minha 
família; P10. Não tenho descansado porque abri uma lanchonete para não ficar refém do banco e 
seguir meu projeto de psicologia, fico lá no fim de semana, por enquanto; P11. Descanso; P12. 
Momento de diversão; P13. Passo com minha família, meus amigos, pratico esportes, tento esquecer 
o trabalho; P14. Relaxo, esqueço tudo. P15. Viajar; P16. Saio de Porto Alegre para descansar. P17. 
Gosto de passear e ter contato com a natureza. 

Tenho medo de... 

P1. Altura; P2. Ficar desempregado; P3. Não conseguir pagar as contas; P4. Perder o padrão e a 
qualidade de vida; P5. Perder meu tempo e não ser reconhecida como gostaria por uma empresa que 
não me valoriza; P6. Perder a função de gerente geral, ainda mais agora que não temos mais a 
incorporação; P7. Perder a segurança que tenho até o momento no banco; P8. Perder minha função; 
P9. Perder pessoas importante para mim; P10. Perder a função; P11. Não poder proporcionar uma 
vida confortável para minha família no futuro; P12. De uma aposentadoria apertada; P13. O que se 
vem falando por aí, privatização; P14. Perder o emprego; P15. Doença; P16. Insegurança- em relação 
a assaltos, violência; P17. Não sei dizer. 

Meus colegas de trabalho... 

P1. Segunda família; P2. Ajudam como podem, outros não possuem interesse na carreira, dizem só 
estar de passagem; P3. Chatos e legais; P4. Não dá para generalizar, tem pessoas boas e ruins, 
tenho poucos amigos, mas muitos colegas queridos, não tenho desafetos, mas tem alguns que não 
gostaria de ter no meu dia a dia; P5. São uma das poucas partes boas do meu dia na agência e é por 
eles que trabalho mais feliz; P6. Estão todos cansados e desanimados; P7. São bacanas, tenho bom 
relacionamento; P8. A parte boa do meu trabalho; P9. Os vejo como uma segunda família, são 
pessoas com quem passo a maior parte do meu tempo; P10. Amigos; P11. São ótimos, tenho uma 
boa relação; P12. São supercolegas, muito bons, tentam me ajudar em tudo, já tive outros muito 
carreiristas; P13. são pessoas muito boas de se trabalhar; P14. São essenciais; P15. Amigos; P16. 
Não se pode cobrar, é um grande problema da instituição, o banco não pode demitir por 
incompetência; P17. São parceiros nos desafios diários. 
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Sofro quando... 

P1. As coisas não funcionam como planejado; P2. As situações fogem do controle; P3. Quero sair 
mais cedo e chegar mais tarde e não posso; P4. O ambiente de trabalho não é respeitoso, profissional; 
P5. Vejo injustiças e assédios que não posso reparar; P6. Sinto que não consegui atingir os objetivos, 
mesmo quando sei que eles são absurdos; P6. Algo acontece fora do esperado e tenho que dar um 
retorno ao cliente diferente do que imaginava; P7. Meus filhos sofrem; P8. Quando não consigo 
resolver algum problema; P9. Me sinto incapacitada de ajudar os outros; P10. Não consigo ver 
significado no que faço; P11. Não consigo atender à necessidade do cliente; P12. Com a coisificação 
do sujeito, o excesso de trabalho, parece uma maratona, sempre correndo; P13. Sofrer não sei, às 
vezes fico ansioso quando algo não dá certo, mas sofrimento não; P14. Quando faço uma besteira, 
quando não consigo ajudar alguém; P15. Tenho conflitos; P16. Não posso agir em relação aos 
colegas que não fazem o que é pedido e não temos um mecanismo para resolver isso; P17. Não 
consigo cumprir a agenda. 

Minha família... 

P1. Minha vida; P2. É a base para continuar seguindo em frente; P3. Tudo; P4. Tudo para mim; P5. 
Já foi mais próxima, é muito importante para mim, mas temos tido pouco contato; P6. É o meu maior 
motivo para seguir em frente; P7. É tudo, me dá segurança; P8. A razão da minha vida; P9. É minha 
base, motivo para continuar lutando; P10. Perto; P11. É minha base; P12. Tenho visto pouco, moram 
longe, em Maricá, tenho ido pouco visitá-los; P13. Tudo para mim, pais, avós, tenho como base; P14. 
Minha base, eu tenho madrinha e padrinho; P15. Meu coração; P16. Visito no interior nos fins de 
semana, minha mãe, meus irmãos; P17. É o mais importante. 

O problema do meu trabalho é... 

P1. A distância (de casa); P2. Falta de oportunidades; P3. Tempo; P4. A falta de ferramentas mais 
eficazes para não geração e/ou solução de problemas; P5. A falta de governança corporativa, a falta 
de transparência e critérios para promoções/destituições e a hipocrisia dos superiores; P6. A falta de 
gestão da maioria das hierarquias superiores, a meta não é o problema, o problema é como ela é 
cobrada e as constantes mudanças dos objetivos e fórmulas de mensuração, que tem ocorrido 
diariamente; P7. Volatilidade trazida por políticos do governo, sistema que nem sempre funciona como 
desejamos e sermos cobrados igualmente apesar de todas as limitações com esses problemas; P8. 
Depender de outras pessoas ou setores para conseguir atender melhor meus clientes; P9. Envolver 
todos os colegas em prol do resultado da agência, porque com todos juntos é mais fácil alcançar os 
objetivos; P10. Estresse; P11. Muitos pedidos ao mesmo tempo, sem organização e priorização; P12. 
Toda essa questão de quantificar as pessoas; P13. Falta de tempo, são muitas tarefas; P14. São as 
metas; P15. Imobilidade do banco público; P16. Pouca autonomia que temos para essas questões 
relativas à gestão de pessoas; P17. Entraves burocráticos.  

Penso que a empresa... 

P1. Está melhorando; P2. Só pensa em lucrar, nos vê como números; P3. Podia flexibilizar horários; 
P4. É muito importante para a população brasileira, mas temo que seja desvirtuada na busca de 
melhor resultado financeiro; P5. Em breve deixará de existir nos moldes que a temos hoje; P6. Está 
se perdendo, abandonando sua missão e seus valores, esquecendo seu papel de banco público; P7. 
Me dá segurança e conforto, mas passa por um período de muita incerteza; P8. Poderia investir mais 
na contratação e treinamento de pessoas; P9. Tem pressionado de forma excessiva os funcionários 
a alcançarem os números desejados (metas); P10. Vai mal; P11. Não respondeu. P12. É grande e 
consolidada; P13. É sólida, dá bons resultados para quem dá bons resultados, passa por um aperto 
por conta do cenário econômico; P14. Excelente, uma mãe, as pessoas podem não ser, mas o banco 
é, eu devo muito ao banco; P15. Deveria ter uma visão de empresa privada; P16. Muito boa para 
trabalhar, fantástica, ótima, ótimos benefícios, não é o melhor salário, mas te dá muita tranquilidade; 
P17. Tem condições de prosperar. 
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Um bom gerente é aquele que... 

P1. Dá resultado; P2. É um bom gestor, não comerciante; P3. Cumpre seus objetivos/metas com 
alegria; P4. Consegue fazer o resultado com o apoio das pessoas e sem deixar de beneficiar o cliente 
com bons serviços e produtos; P5. Pensa na sustentabilidade da empresa quando finaliza seus 
negócios, sempre focando relações ganha-ganha com os clientes; P6. Consegue conciliar a vida 
pessoal com a profissional, que gerencia seu tempo e foco em resultados sustentáveis, sem esquecer 
de tratar bem todas as outras pessoas; P7. Consegue aliar as metas com a satisfação e fidelização 
do cliente; P8. Atende bem seus clientes nas suas necessidades; P9. Consegue motivar a equipe a 
buscar o resultado, e não apenas os pressiona a entregar; P10. Atinge objetivos sem prejudicar 
pessoas; P11. Conciliar os interesses da empresa com os do cliente; P12. Aquele que consegue ver 
o outro como pessoa, como sujeito, ultrapassa as paredes da empresa; P13. Aquele que dá bom 
resultado para o banco e atende à necessidade do cliente; P14. Atende bem os clientes; P15. 
Incentiva, ensina; P16. Consegue administrar esses probleminhas no âmbito de pessoas, é muito 
difícil, tu ficas num beco sem saída; P17. Tem conhecimento, entende sua equipe e tem atitudes de 
mudança quando necessário. 

Se eu pudesse escolher outro trabalho seria... 

P1. Piloto de avião; P2. Ao ar livre, sem metas; P3. Arquiteta; P4. Servidor público; P5. Aeromoça; 
P6. Um artista; P7. Psicóloga de empresa; P8. Algum servidor público; P9. Advogada; P10. Cineasta; 
P11. Não sabe. P12. Psicólogo; P13. Jogador de futebol; P14. Não tem uma coisa específica, mas 
seria uma coisa pública; P15. Médica; P16. Eu queria ser o presidente, queria mandar em qualquer 
coisa, sempre quis ser político; P17. Arquitetura, design de interiores. 

Gosto muito quando... 

P1. Supero as metas; P2. Cumpro com as metas estabelecidas: P3. Saio do trabalho e ainda tem sol; 
P4. estou com o dia livre para ver esportes de todo o tipo; P5. Minhas férias se aproximam...ou quando 
o mundo gira e algumas injustiças são reparadas; P6. Meu salário é suficiente no fim do mês. Mas 
em termos de trabalho, fico muito feliz quando entrego os objetivos propostos; P7. O que planejamos 
e combinamos dá certo; P8. Consigo bater minhas metas; P9. Me sinto útil aos demais; P10. Atinjo 
os objetivos; P11. Consigo fechar um negócio bom para o cliente e bom para a empresa; P12. A 
relação com o outro é efetiva, quando o cliente sai satisfeito com o meu atendimento, quando eu vejo 
que meus funcionários também estão satisfeitos com o ambiente de trabalho; P13. estou feliz e vejo 
as pessoas felizes à minha volta; P14. Quando vejo todo mundo bem, tudo flui naturalmente, sem 
sobressaltos; P15. Posso viajar; P16. O pessoal começa a entender o sentido da mudança, de 
trabalhar em uma única direção; P17. A equipe atinge seus resultados. 

Se eu fosse meu chefe eu... 

P1. Estaria satisfeito; P2. Oportunizaria e divulgaria os trabalhos desenvolvidos; P3. Sem resposta; 
P4. Provavelmente não iria durar muito tempo, perderia a saúde tentando controlar tudo, para que 
fosse tudo perfeito; P5. Aproveitaria mais e corretamente as minhas capacidades e a minha vontade 
de ainda contribuir para a empresa; P6. Estaria satisfeito com meu trabalho; P7. Seria parecida com 
ele, tentaria fortalecer a equipe a fim de superar os obstáculos saindo mais unidos; P8. Colocaria um 
funcionário para cada gerente; P9. Tentaria unir a equipe, participar das decisões e desafios para 
todos e não somente para o corpo gerencial; P10. Me daria uma promoção; P11. Buscaria organizar 
e priorizar meus pedidos para os funcionários; P12. Procuraria outra pessoa para dividir as minhas 
tarefas; P13. Estaria muito satisfeito com meu trabalho; P14. Me deixaria em paz; P15. Teria a mesma 
atitude; P16. Seria eu mesmo; P17. Nada a declarar. 
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Meus amigos... 

P1. Devem estar próximos; P2. Completam a pirâmide trabalho, família e amigos; P3. Sinto falta 
quando estão longe; P4. São pessoas com quem gosto de compartilhar a vida; P5. São poucos, mas 
fiéis; P6. Reclamam que eu trabalho muito e vivo estressado; P7. São ótimos, a maioria é do banco; 
P8. Parte importante da minha vida; P9. São pessoas que me conhecem até mesmo quando estou 
calada; P10. Muitos do banco; P11. São uma fonte de diversão; P12. Minhas relações mais intensas 
mesmo são fora daqui; P13. Não dá para viver sem, são da família, do futebol, da escola, da 
faculdade, não dá para viver sozinho; P14. São tudo, né, alguns até do banco, mas tenho poucos, 
não sou popular. P15. Poucos, mas de coração; P16. É o mais importante que eu fiz no banco; P17. 
São ouvintes, parceiros, divertidos. 

Quando estou fora do trabalho... 

P1. Busco me desligar; P2. Estou priorizando cuidar da vida pessoal, família e amigos; P3. Cuido da 
minha casa e família; P4. Procuro relaxar o máximo possível, com família e amigos e assistir eventos 
esportivos; P5. Me sinto aliviada; P6. Eu não gosto de pensar nele (o trabalho), mas é inviável quando 
estamos na mesa do bar; P7. Muito tranquila, não gosto muito de saídas para boates, sou mais caseira 
e costumo sair mais na parte da manhã; P8. Muito feliz; P9. Bem parecida como sou no trabalho, só 
com a diferença que não preciso controlar tanto minhas emoções; P10. Sou normal; P11. Sou 
brincalhão e muito ativo, gosto de aproveitar ao máximo meu tempo de lazer; P12. Sou uma pessoa 
cansada, mas gosto de ficar em casa, estudar, ler, fazer nada, namorar, ver um seriado; P13. Viajar 
com a esposa, sair à noite com os amigos; P14. A mesma coisa, tranquilo, mais calado ainda do que 
no trabalho; P15. Leve; P16. Esqueço do meu trabalho; P17. Gosto de estar com as pessoas. 

O sindicato... 

P1. Corrompido; P2. Não me representa; é político e corrupto; P3. Boa pergunta; P4. Deveria pensar 
não só nos direitos, mas também nos deveres de cada trabalhador que, afinal de contas, é um 
cidadão; P5. Não me representa; P6. Parece ter perdido sua força e função, só ouvimos falar em 
época de campanha salarial e na entrega dos jornais; P7. Para mim ainda está longe de ser o que eu 
imagino de um sindicato, não vejo eles lutarem pela causa dos gerentes; P8. Não me representa; P9. 
Não tem buscado os interesses dos bancários; P10. Fachada; P11. É indiferente, não vejo 
credibilidade; P12. É um instrumento político de promoção de algumas pessoas que querem fazer 
carreira política, querem ganhar visibilidade; não é pró-ativo, é reativo; P13. Não participo, sei da 
importância, não sou a favor nem contra; P14. Importantíssimo, poderia ser mais se eles fossem 
menos envolvidos politicamente, ruim com eles, pior sem eles; P15. Ausente. P16. Eles defendem 
mais o cara que não quer trabalhar, em vez de fazer o que é a própria missão deles, mas é importante 
acaba nos defendendo quando precisa; P17. É necessário. 

Se eu fosse dono da empresa... 

P1. Não mudaria muito o que está sendo realizado; P2. Já teria desenvolvido uma gestão de RH mais 
efetiva, e daria maior oportunidade para os funcionários; P3. Propiciaria melhores condições de 
trabalho e valorização da mão de obra; P4. Não deixaria ela perder sua função social; P5. Eu teria a 
ética que cobro dos meus empregados, e daria autonomia para a corregedoria agir em qualquer 
área/função; P6. Investiria em recursos humanos e lutaria para resgatar a função social da caixa; P7. 
Apostaria mais no talento dos funcionários, aumentando os benefícios internos, promovendo a saúde 
e a satisfação dos funcionários; P8. Investiria nas pessoas. P9. Promoveria mais ações voltadas ao 
bem-estar dos funcionários; P10. Faria diferente; P11. Buscaria premiar melhor os funcionários de 
destaque; P12. Diminuiria o uso político, usaria a empresa na função original dela - captar e emprestar 
recursos financeiros, conduzir sem abrir mão dos resultados; P13. Nunca pensei nisso, só precisa 
seguir o mercado; P14. Não tenho ideia. P15. Mais autonomia, visão mais privada. P16. Se eu 
pudesse mandar com certeza meu time seria completamente diferente, a cabeça seria um terço do 
que ela é hoje; P17. Simplificaria os processos e unidades. 
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Minha saúde está... 

P1. Boa; P2. Em segundo plano; P3. Piorando; P4. Boa, mas poderia melhorar; P5. Comprometida 
psicologicamente; P6. Bem, apesar do estresse eu procuro me cuidar, controlo alimentação (às 
vezes) e faço exercícios; P7. Boa, mas não tenho muito tempo para cuidar dela; P8. Estou um pouco 
negligente, mas estou bem; P9. Bem, tenho me cuidado até mais hoje, porque "não posso" ficar 
doente; P10. Mal; P11. Boa, sempre cuido dela; P12. Ando um pouquinho estressado, parei de fazer 
academia, mas cuido da alimentação, os índices estão na média; P13. Está boa, um problema no 
joelho por causa do futebol, mas eu cuido, faço exercícios; P14. Boa, não faço exames há uns 3 anos, 
dor eu não tenho, só às vezes, dor de cabeça, um pouco de estresse, fico somatizando, já fiz 2 anos 
de análise; P15. Ótima; P16. Boa, eu faço atividade; me descuido um pouco às vezes, teria que fazer 
uns exames, uma cirurgia no olho, fico esperando, empurrando para o próximo semestre; P17. Ok.  

Ser gerente de banco significa... 

P1. Conquista; P2. Uma função, uma etapa; P3. Engolir muito sapo; P4. Ter acesso a informações 
que influenciam a vida financeira das pessoas, e isso é ter muita responsabilidade; P5. Doar muito 
tempo, sangue e saúde por pouco retorno; P6. todos os dias são de luta, os objetivos não têm fim; 
P7. Jogo de cintura; P8. Ser a pessoa de confiança de clientes e empregados; P9. poder decidir 
coisas, mas sempre com limites; P10. Não mandar nada enquanto as pessoas pensam que você 
manda muito; P11. Ser ágil, comunicativa e versátil; P12. Responsável por outras vidas, dos 
funcionários; P13. Loucura, mas me adaptei; P14. Resolver problemas; cumprir a meta; P15. Meu 
plano; P16. resolver esses probleminhas todos os dias, não há muita surpresa, as questões se 
repetem; P17. Ter desafios diários em relação ao público interno/externo; não ter medo de ter metas. 

Eu trabalho aqui porque... 

P1. Gosto; P2. Sou concursada e ganho bem; P3. Muitas vezes entendo que a vida faz escolhas por 
nós, nos condicionando a estarmos onde estamos, e por medo de arriscar, permanecemos; P4. A 
vida se desenrolou assim, e o fato de gostar da função social da empresa, fez com que eu ficasse 
nela; P5. Ainda dependo da empresa para pagar minhas contas, não pretendo ficar por muito tempo; 
P6. Ainda vejo o banco, por ser público, com mais estabilidade do que o mercado privado, todavia, 
com as recentes perdas de direitos antes assegurados, não sei se é possível mais 31 anos como 
gerente; P7. Gosto da segurança que o banco me dá; P8. Preciso; P9. Aconteceu...passei no 
concurso; P10. Porque preciso; P11. Foi uma oportunidade financeira, porém com o tempo abracei a 
carreira e a empresa; P12. É o que está pagando as minhas contas, não é a minha primeira opção; 
P13. Porque aqui tenho um pouco de segurança e uma remuneração que me satisfaz; P14. Fiz 
concurso, a remuneração é boa, excelente empresa; P15. Gosto; P16. Eu gosto, não tenho dúvida, 
apesar dos problemas; P17. Gosto. 

Gostaria que fosse diferente... 

P1. Fosse mais próximo de casa; P2. Estar em outra empresa, outra ocupação; P3. Minha carga 
horária; P4. A estrutura tecnológica da empresa; P5. Será, estou fazendo para isso; P6. A forma como 
os empregados, em geral, têm sido tratados; P7. Gostaria de ser mais valorizada e reconhecida pela 
empresa; P8. Sim; P9. A forma de gestão dessa Superintendência Regional. P10. Remuneração e 
gestão de pessoas; P11. Alguns direcionadores do banco e a forma de cobrança; P12. O ritmo de 
trabalho e a quantidade de cobranças; P13. Um pensamento mais a medio prazo, não tão imediatista; 
P14. Eu queria ter mais disposição para fazer as coisas, praticar esportes, larguei porque comecei a 
estudar, vou fazer prova do tribunal de contas de São Paulo; P15. Visão mais privada; P16. Estarem 
todos focados no negócio, no que é mais importante para um banco comercial; P17. Que a agência 
tivesse janelas. 
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A organização e eu... 

P1. Temos um bom relacionamento. P2. Ela me demanda e espera que eu faça o que foi solicitado, 
mas nem sempre a recíproca funciona; P3. Nos damos muito bem; P4. Temos uma relação de 
carinho; P5. Já fomos mais amigas e já nos demos mais satisfação uma para a outra; P6. Temos um 
caso de amor (com muitos desentendimentos); sou muito grato por tudo que conquistei por trabalhar 
nessa empresa, mas não consigo aceitar no que ela está se transformando; P7. Estou me adaptando 
às mudanças da organização e espero que esteja caminhando para uma melhora, embora desconfie 
um pouco; P8. Tentamos cumprir nosso papel; P9. O relacionamento com a empresa é satisfatório, 
cumpro minha parte no contrato, eles cumprem a deles; P10. Nos entendemos; P11. Temos uma 
relação muito boa; P12. Já tive antes uma identificação pessoal, hoje em dia não; P13. Não 
respondeu. P14. Sou muito agradecido à organização, fiz prova, passei, nunca tive problema nenhum; 
P15. Conflitos, amor e ódio; P16. Tem seus problemas, mas é uma organização consolidada, antiga, 
não é fácil mudar esses conceitos, a direção já foi mudada, mas a gente está "apurando" essa 
mudança, vamos ter que cobrar mais; P17. Gosto muito do banco. 

Outros grupos/atividades dos quais participo são... 

P1. Igreja; P2. Família, amigos, religiosos, atividades de estudo, esportes; P3. Igreja; P4. Grupos de 
pais e mães; P5. Associativas, basicamente; P6. Grupos de teatro musical, ultimamente estou 
afastado por causa da incompatibilidade de horários; P7. Time de vôlei da Associação; P8. Jiu jitsu; 
P9. Não tenho; P10. Não tenho; P11. Nenhum; P12. Espiritismo; P13. Futebol, amigos; P14. Nada; 
P15. Academia e corrida; P16. Futebol; P17. Nenhum. 

Em 5 anos quero estar... 

P1. Superintendente; P2. Em um cargo ou função melhor e maior; P3. Trabalhando menos; P4. Mais 
seguro e preparado para exercer as funções que tenho hoje; P5. Com meu negócio em andamento, 
o suficiente para não depender mais do banco; P6. Fora da rede de agências, exercendo algum cargo 
executivo, que de preferência, me permita melhorar a vida de quem trabalha nas agências; P7. Quero 
continuar sendo gerente, mas penso em uma empresa diferente, com mais reconhecimento e que as 
coisas funcionem melhor; P8. Com minha função incorporada e trabalhando somente 6 horas, 
aproveitando minha família; P9. Com filhos e ainda gerente ou talvez gerente geral; P10. Em Brasília; 
P11. Não vejo oportunidade de crescimento no atual cenário; P12. Trabalhando já na clínica, estou 
buscando formação; P13. Continuar tendo um bom trabalho e as oportunidades que vão surgindo, já 
estar com 1 ou 2 filhos; P14. Em outro concurso público bom também, sem metas; P15. Gerente 
Geral; P16. No banco, privatizado ou não; P17. Gerente Geral de uma casa C. 

O mais importante para mim é... 

P1. Saúde e paz; P2. Ser feliz; P3. Ser mãe, esposa, do lar; P4. Estar próximo da minha família; P5. 
Saúde e bem-estar; P6. Ter saúde, contas pagas e paz de espírito, poder deitar na cama e não me 
arrepender de ter feito algo errado; P7. Ter segurança, ou a sensação de segurança futura, para uma 
velhice tranquila; P8. Ver minha família bem; P9. Ser feliz, independentemente da função; P10. Ser 
feliz; P11. Qualidade de vida da minha família; P12. Ter um bom relacionamento com os colegas, 
com os clientes, porque o significado da vida está nos relacionamentos; P13. Ser feliz, satisfação 
pessoal, aproveitar a vida; P14. As pessoas, o atendimento, o marketing positivo; P15. Família e 
trabalho; P16. Amigos, realização profissional e financeira; P17. Desempenhar bem a minha função 
e ter um bom clima de trabalho. 
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Também gostaria de dizer que... 

P1. Nada. P2. Tenho esperança que as coisas melhorem, no sentido de alcançar o que desejo; P3. 
Confio no futuro; P4. O banco B não deve deixar de valorizar as pessoas; P5. Ainda espero que uma 
nova geração de pessoas, gestores, faça um Banco B melhor, diferente do que ela é hoje; P6. Não 
gosto de parecer uma pessoa que só reclama ou resmunga, mas a situação não está fácil mesmo, 
acredito que o que move pessoas como eu a insistirem ou buscarem ser gerentes de um banco 
público são: 1. a ilusão da estabilidade; 2. a facilidade de ascensão, com ganhos de salário acima da 
média de mercado; 3. a chance de mudar as nossas vidas e das nossas famílias, mesmo que com 
custo de prejudicar a nossa saúde. Percebo que a maioria dos atuais gerentes são jovens, que 
precisam desse salário para mudar de vida. Do contrário, não pensam em exercer essa função por 
entender que o custo/benefício não compensa. P7. Nada. P8. Nada. P9. Nada. P10. Nada. P11. Nada. 
P12. Há um aprisionamento nesse ritmo, que não é meu ritmo natural; não estou muito satisfeito, mas 
já foi pior, agradeço muito; P13. Nada; P14. Não estou muito satisfeito, mas já foi pior, agradeço 
muito; P15. Nada. P16. Já falei demais; P17. Nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


